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Rektor har ordet 
SLU är ett rikstäckande universitet med en unik profil, med verksamhet av hög kvalitet inom områden 
av hög relevans för samhälle och den gröna sektorn nationellt och internationellt. SLU arbetar inom 
alla verksamheter för att uppfylla regeringens vision om ”att bruka utan att förbruka”.  

Vår verksamhetsidé att utveckla kunskapen om hur människan kan förvalta och nyttja de biologiska 
naturresurserna på ett hållbart sätt. Detta görs genom forskning, utbildning och miljöanalys i 
samverkan med det omgivande samhället, liksom vår vision ”SLU är ett världsledande universitet 
inom livs- och miljövetenskaper”, innebär att SLU har en för Sverige unik och fokuserad profil med 
forskning, utbildning och miljöanalys inom områden som har stor strategisk betydelse för samhället, i 
ett nationellt och globalt perspektiv. De ökande behoven av mat, foder, fiber och bränsle innebär en 
hårdnande konkurrens om begränsade mark- och vattenresurser. SLU:s styrka är kombinationen av 
produktion och miljöhänsyn där en gedigen nyfikenhetsdriven forskning och en väl utvecklad 
verksamhet relaterar till sektorernas behov av kunskap, kompetensförsörjning och innovationer.  

SLU:s verksamhet har utvecklats mycket positivt de senaste åren. Under 2012 har emellertid flera 
positiva trender brutits. En förklaring är de förutsättningar under vilka universitetets verksamheter har 
bedrivits. En fortsatt osäker finansiering av fortlöpande miljöanalys har begränsat möjligheten att 
prioritera angelägna områden. Anslagsnedskärningen på 30 miljoner kronor riktad mot 
grundutbildningen har fått negativa konsekvenser, bland annat i form av färre helårsstudenter. Även 
den tidigare starka tillväxten av externa forskningsmedel har planat ut. 2012 har också präglats av 
interna diskussioner om framtida finansiering av lokaler, med två dekanavhopp som följd. 
Verksamheten har trots dessa förutsättningar uppnått många goda resultat under 2012.  

Under 2012 presenterades två externa utredningar som ska ligga till grund för ett arbete med att förändra 
SLU för att bli bättre rustat att möta framtiden. Utredningarna resulterade i styrelsens uppdrag till rektor 
att inleda ett förändringsarbete i linje med givna rekommendationer. Förändringsarbetet avser 
organisation, ledning och styrning, utbildningsutbud samt harmonisering av administrativa rutiner och 
processer med avsikten att besluta om en förändrad organisation från 2014. Förändringsarbetet ska bidra 
till att stärka känslan av ”ett SLU” hos medarbetare och studenter. 

SLU:s utbildningar är fortsatt efterfrågade av studenterna. Jämfört med 2011 minskade dock 
utbildningsvolymen med 167 helårsstudenter. Införandet av studieavgifter 2011 har medfört en 
minskning med två tredjedelar av antalet utländska studenter på SLU:s masterprogram. Som ett led i 
strävandena mot ökad internationalisering deltar SLU i internationella utbytesprogram och nordiska 
och internationella nätverk.  

SLU:s externa forskningsfinansiering har ökat med 12 procent mellan 2008–2012, vilket motsvarar en 
årlig ökning om 2,4 procent. Antalet artiklar skrivna av SLU-författare har de senaste två åren ökat 
med mer än tio procent per år. Den nationella ökningstakten har under samma tid varit drygt fem 
procent per år.  

Antalet professorer ökar stadigt vid SLU och i december 2012 var 47 procent av SLU:s professorer 
rekryterade och 53 procent var befordrade. 2012 uppgick andelen kvinnor bland professorer till 25 
procent. Av totalt 28 nya professorer var 12 kvinnor (43 procent).  

Av cirka 700 aktiva forskarstudenter 2012 är drygt hälften kvinnor och ungefär 30 procent kom från 
andra länder. Som ett led i harmoniseringen inom SLU utformades under 2012 
universitetsgemensamma riktlinjer för utbildning på forskarnivå.  SLU vill satsa på yngre forskare och 
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under året har SLU bl.a. arbetat med att utveckla en tydlig och attraktiv karriärväg för forskare och 
lärare. Den ska ge incitament för lovande forskare att satsa på en fortsatt akademisk karriär. 

Som första universitet har SLU under 2012 inrättat nya anställningar som samverkanslektorer med 
ansvar för kontakterna med näringsliv och samhälle inom SLU:s olika verksamhetsområden. 
Samverkansuppgiften vid SLU finns mycket tydligt uttryckt i universitetets verksamhetsidé och 
avspeglar SLU:s roll som sektorsuniversitet. 

SLU:s ekonomi följer plan. Hyreskostnader för BioCentrum och Mark-Vatten-Miljö belastar 
ekonomin fullt ut, vilket även gäller Lövsta ”Nationellt Centrum för forskning om lantbrukets djur” 
som efter vissa inkörningssvårigheter i mjölkstallet nu är i gång. SLU uppvisar ett underskott inom 
grundutbildningen som till stor del förklaras av 2012 års nedskärning på 30 miljoner kronor. SLU:s 
strävan att minska kapitalet till högst 10 procent av omsättningen har resulterat i att det utgående 
kapitalet nu är på 265 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 9 procent av omsättningen.  

Förnyelsen av campusmiljöerna fortsätter som en del i en strategisk satsning för att rusta universitetet för 
framtiden. Syftet är att skapa förutsättningar för att behålla och förstärka SLU:s konkurrenskraft. 
Satsningen på verksamhetsanpassade och moderna lokaler gör att SLU:s hyreskostnader beräknas öka 
från cirka 12 procent av omsättningen till cirka 16 procent 2015. Ökningen har medfört viss oro inom 
organisationen och ledningen följer noga verksamheternas omställning till högre hyror.   

Det går fortsatt bra för SLU och jag vill framföra ett varmt tack till alla medarbetare och studenter för 
era bidrag till universitetets framgångar. Tack också för ert tålamod och engagemang under ett 
debattintensivt år med anledning av såväl utredningar som hyror och lokaler.                                                                                  

Lisa Sennerby Forsse 

Rektor  
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1 Verksamhetsidé, vision och mål 
Under 2009 fastställde SLU:s styrelse verksamhetsidé, vision och mål för verksamheten som tar sin 
utgångspunkt i det uppdrag som är fastställt i universitetets förordning. Målen ska följas upp i 
årsredovisningen och ligga till grund för den interna styrningen och kontrollen. 

1.1 Verksamhetsidé 
SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara 
nyttjande av dessa.  

Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället. 

1.2 Vision 
SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.  

1.3 Strategiska mål 

SLU:s gemensamma mål är att  
• verksamheten är av högsta internationella klass och kännetecknas av en stark koppling mellan 

utbildning och forskning,  
• forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys bedrivs i samverkan med utvalda lärosäten, 

sektorerna och samhället i övrigt,  
• forskningens resultat är kända och nyttjas i samhället,  
• ha en stark internationell dimension, bl.a. genom strategisk samverkan med utländska 

universitet och forskningsinstitut,  
• vi stärker Sveriges ställning som kunskapsnation och bidrar till utveckling av global 

förvaltning och hållbart nyttjande av naturresurser,  
• studenter och personal har en arbetsmiljö och arbetsförutsättningar som tillhör de mest 

attraktiva,  
• organisationen är väl fungerande med ett tydligt ledarskap och en effektiv resursanvändning,  
• jämställdhets- och mångfaldsperspektivet har en stark ställning i hela verksamheten,  
• personal och studenter är våra bästa ambassadörer.  

SLU:s mål för forskningen är att  
• fokusera på områden av strategisk betydelse för SLU:s verksamhetsidé och 

utbildningsuppdrag,  
• den är av högsta kvalitet och internationellt ledande inom sådana strategiska områden,  
• erbjuda miljöer som främjar och stimulerar nydanande excellent forskning.  

SLU:s mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå är att  
• utbildningen uppfyller såväl högt ställda vetenskapliga och pedagogiska kvalitetskrav som 

samhällets behov av kompetens inom SLU:s utbildningsområden,  
• den är attraktiv och konkurrenskraftig både i ett nationellt och internationellt perspektiv,  
• utbildningsvolymen är större än år 2009 med en stor andel studenter på avancerad nivå. 

Mål för utbildning på forskarnivå vid SLU är att  
• doktorer utbildade vid SLU är eftertraktade för sin höga kompetens, nationellt såväl som 

internationellt,  
• omfattningen av utbildningen är dimensionerad så att såväl forskning som övrig 

arbetsmarknad kan förses med forskarutbildad arbetskraft,  
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• rekrytera de bästa forskarstudenterna och att en ökad andel har anställning under studietiden,  
• utbildningen i hög grad bedrivs inom ramen för forskarskolor i samverkan med näringsliv, 

offentlig sektor och internationella partners.  

SLU:s mål för fort-, vidare- och uppdragsutbildning är att  
• erbjuda attraktiva utbildningar inom det livslånga lärandet genom högskolemässig utbildning 

inom SLU:s sektorer.  

SLU:s mål för fortlöpande miljöanalys är att 
• det finns en stark koppling mellan fortlöpande miljöanalys och övriga verksamhetsgrenar 

inom SLU  
• verksamheten är ledande i Europa och bidrar aktivt till internationell utveckling av 

vetenskapligt grundad miljöanalys,  
• leverera beslutsunderlag som medger att resursutnyttjande och miljökonsekvenser kan vägas 

samman.  

SLU:s mål för stöd till kärnverksamheterna är att  
• kärnverksamheterna erbjuds goda servicenivåer,  
• minimera kostnaderna för stödverksamheten inom överenskommen servicenivå,  
• ha en kvalitetssäkrad och effektiv myndighetsutövning.  

1.4 Strategi för SLU 2013–2016 
Under 2012 fastställde SLU en forsknings- och utbildningsstrategi för 2013–2016. Strategin ska 
fungera som utgångspunkt för strategisk och operativ planering vid SLU under de närmaste fyra åren. 
Den ska även utgöra en referensram när universitetet kommunicerar sin verksamhet till omvärlden. 
Huvudsyftet med strategin är att höja verksamhetens kvalitet och nytta. 

Under 2013–2016 fokuserar SLU på de övergripande områdena En biobaserad samhällsekonomi samt 
Miljö, hälsa och välbefinnande. Dessa områden speglar SLU:s unika profil och är områden där SLU 
kan bidra till lösningar på viktiga samhällsproblem. 

Inom forskningen ska insatser göras för att rekrytera toppforskare samt stötta unga forskare. 
Förstärkningar ska göras av samhällsvetenskaplig forskning, tvär- och mångvetenskap, samt 
kapaciteten att leverera kvalificerade synteser och andra beslutsunderlag. Inom utbildning på 
forskarnivå är vidareutveckling av forskarskolorna en viktig fråga. Inom den fortlöpande 
miljöanalysen ska verksamheten i ökad utsträckning inriktas på fördjupade analyser, synteser och 
prognoser. En annan fråga av hög prioritet är kvalitetsarbete rörande insamling och tillgängliggörande 
av data. För SLU:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå är fortsatt expansion en 
nödvändighet. Satsningar ska göras för att se över utbudet och fokusera innehållet på SLU:s 
profilområden, samt utveckla forskningsanknytningen. Utbudet av uppdragsutbildningar ska ökas för 
att möta behoven i omvärlden. 

För forskning, fortlöpande miljöanalys och utbildning är ökad internationalisering angelägen, liksom 
samverkan med intressenter utanför den akademiska sfären. Via SLU Holding AB ska 
innovationsstödet till anställda och studenter effektiviseras för att underlätta snabb kommersialisering 
av forskningsresultat och stimulera entreprenörskap. Andra prioriterade insatser rör 
ledarskapsutveckling, karriärsystem, jämställdhet och stöd till studenterna.  
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2 Underskrifter 
Årsredovisning 2012 för SLU 

Styrelsen har vid sitt sammanträde den 20 februari 2013 fastställt årsredovisningen för budgetåret 
2012. 

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, 
intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Vi bedömer att den interna styrningen och 
kontrollen vid myndigheten är betryggande. 

 

 

Ingrid Petersson   Lisa Sennerby Forsse 

Ordförande    Rektor 

 

 

Inger Andersson   Maria Tunberg 

 

Lennart Båge    Göran Ericsson 

 

Ulrika Johansson   Bo Jonsson 

 

Rolf Lidskog    Johan Lindman 

 

Sofia Lloyd    Anne Lundén 

 

Peter Sylwan    Eva Thörnelöf 

 

Inger Åhman 
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3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
SLU:s utbildningar är efterfrågade av såväl studenter som arbetsmarknaden. Dessvärre har 
utbildningarna under några år redovisat negativt ekonomiskt resultat och tillsammans med regeringens 
anslagsminskning inför 2012 blev det tydligt att universitetet behöver göra en genomlysning av utbud 
och struktur för att på sikt kunna nå målet i universitetets strategi om en ökad utbildningsvolym.  

Neddragningen på 30 miljoner kronor som riksdagen beslutade resulterade för utbildningens del i 
åtgärder på kort och lång sikt. På kort sikt blev konsekvensen av besparingen att i stort sett alla 
fristående kurser fick strykas ur utbildningsutbudet. Många av kurserna var unika för SLU och lästes 
antingen av yrkesverksamma inom sektorn eller av programstudenter som vill bredda sina kunskaper. 
Sammantaget för vårterminen 2012 och läsåret 2012/13 ställdes 116 kurstillfällen in. Det finns främst 
två skäl till att minska kostnaderna på detta vis; dels vill SLU så långt möjligt värna de studenter som 
redan påbörjat studier på program, dels får neddragningar i antalet utbildningsplatser på program 
genomslag först om ett par år.  

På SLU är antalet kurser som är helt fristående begränsat. Neddragningarna har därför i olika grad 
minskat programstudenternas valmöjligheter. Konsekvenserna är mest påtagliga för kurser på 
avancerad nivå, eftersom antal studenter på masterprogrammen samtidigt har minskat på grund av 
studieavgifternas införande. Här har studenternas val fått styra, ett antal masterprogram ställdes helt in 
inför höstantagningen 2012 och några har utlysts med färre val för studenterna.  

Dessa åtgärder har ändå inte varit tillräckliga; för att lösa anslagsminskningen beslutades även om 
minskade resurser till gemensamma stödfunktioner. Som exempel kan nämnas att Språkverkstaden 
upphör, att servicenivån på biblioteken påverkas, och att Studentdatorservice har fått minskade 
resurser. Dessutom minskar eller upphör särskilda avsättningar till pedagogiska projekt och 
internationell studentrekrytering.  

För att få en oberoende, extern översyn av SLU:s utbildningar tillsattes under 2012 en utredning med 
ledamöter från Finland, Holland, Norge och Sverige. Uppdraget var att ge förslag på en hållbar och 
effektiv utbildningsstruktur på lång sikt. En av utredningens slutsatser var att ansvaret för 
utbildningen vid SLU är så decentraliserat att förnyelse, omprioriteringar och effektiviseringar 
försvåras, dvs. sådana förändringar som är nödvändiga för att utbildningens omfattning ska kunna 
öka. En annan slutsats från utredningen var att SLU i högre grad bör samlokalisera likartade 
utbildningar, främst av skäl som har med kvalitet, forskningsanknytning och samordningsvinster att 
göra.  

Översynen av utbildningarna skedde parallellt med en utredning om SLU:s framtida organisation, och 
ett förändringsarbete med anledning av dessa båda utredningar inleds under 2013 (se kapitel 9). 
Förändringar inom utbildningen tar tid, ändringar som ska genomföras från höstantagningen 2014 
behöver beslutas i början av sommaren 2013 med hänsyn tagen till rekryteringsarbete, antagning och 
utbildningsplanering.  

3.1 Rekrytering 
Sett i ett längre perspektiv är SLU:s utbildningsutbud inte trendkänsligt. Antalet antagna på grundnivå 
är relativt konstant över tid och de variationer som finns i antalet sökande har oftast med förändringar 
i behörigheter att göra. Generellt kan konstateras att de antalsmässiga variationerna i ungdomskullarna 
inte får ett motsvarande genomslag i studentpopulationen, eftersom åldersspannet inom högskolan är 
bredare.  
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SLU behöver öka och bredda studentrekryteringen av flera skäl: för att få antagning i konkurrens till 
alla program, för att motverka den könsmässigt sneda fördelningen inom flera av utbildningarna, för 
att säkerställa kompetensförsörjning inom SLU:s ämnen på sikt, och sist men inte minst, för att nå 
målet att utöka utbildningens volym. SLU beslutade om särskilda insatser under 2010–2012 för att 
förbättra marknadsföringen och kommunikationen, särskilt på engelska och med webben som verktyg. 
De genomförda satsningarna beskrivs under avsnitt 3.5 under rubriken Internationell rekrytering.  

Dessvärre medför den nya gymnasieskolan, som infördes 2011, att det blir svårare för elever från 
naturbruksprogrammet att bli behöriga till högskolestudier. Dessa utgör alltjämt cirka 16 procent av 
det totala antalet antagna vid SLU, på de treåriga programmen utgör de cirka 25 procent.  

3.2 Program som börjar på grundnivå 
Yrkesutbildningarna utgör basen i utbudet av utbildningar som börjar på grundnivå och de attraherar 
merparten av studenterna. Tabell 1 visar sökande och antagna individer till dessa program. Söktrycket 
till programmen är varierande. Hösten 2012 fanns 25 sökalternativ på grundnivå varav 10 fyllde 
platserna. Liksom tidigare år hade djurrelaterade utbildningar flest antal sökande (i fallande ordning: 
djursjukskötarprogrammet, veterinärprogrammet, etologi och djurskydd, agronom med 
husdjursinriktning). Därefter kom landskapsarkitektprogrammen, jägmästarprogrammet och 
trädgårdsingenjör – odling. Inom agronomutbildningen var den senast tillkomna inriktningen 
landsbygdsutveckling fortfarande mer populär än de traditionella inriktningarna livsmedel och 
mark/växt, som inte fyllde platserna.  

Trots upprepade försök att få en ändring till stånd är vissa av universitetets yrkesexamina inte upp-
daterade till 2007 års reform. Enligt SLU:s förordning är agronomexamen fortfarande 4,5 år och flera  
andra yrkesexamina kvarstår som tvååriga. SLU har anpassat utbildningarna till intentionerna enligt 
reformen och ger därför inte längre några tvååriga utbildningar på grundnivå. De allra flesta 
agronomstudenter läser redan idag 300 högskolepoäng för att erhålla masterexamen. Att förlänga 
yrkesexamina är därför inte en kostnadsfråga, det är en fråga om att anpassa regelverket till 
utvecklingen och att SLU ska kunna utfärda examina som överensstämmer med examensordningen.  

Tabell 1: Sökande och antagna till program som börjar på grundnivå 2008–2012 
 2008 2009 2010 2011 2012 
Antal behöriga sökande individer 3 652 5 253 5 152 4 512 4 952 
 Andel kvinnor, % 72 % 75 % 76 % 79 % 72 % 
Antal platser 1 150 1 150 1 086 1 165 1 045 
Antal antagna 942 999 989 1 041 969 
 Andel kvinnor, % 67 % 68 % 66 % 64 % 66 % 
 
Att det totala antalet behöriga sökande ökade kraftigt mellan 2008 och 2009 beror till stor del på 
ändrade behörighetskrav till djursjukskötarprogrammet, där det inte längre krävdes sex månaders 
praktik för att bli behörig. Förändringarna i antalet sökande åren 2010–2012 beror framför allt på att 
antalet sökande till veterinärprogrammet varierat.  

Skogligt basår 
Återrapportering: Av anslaget ska 2 980 000 kronor avse anordnande av skogligt basår med minst 32 
utbildningsplatser per år. Verksamheten ska redovisas i årsredovisningen. 

Från hösten 2012 har SLU fått särskilda medel för att anordna skogligt basår även i Värnamo. Antalet 
sökande, antagna och platser vid SLU:s basår i Jälla och Värnamo framgår av tabell 2. Av de totalt 
205 individer som sökte till något av basåren var det 91 som sökte till både Värnamo och Jälla.  
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Tabell 2: Sökande och antagna till skogligt basår hösten 2012 
Sökande Platser Kvinnor Män Summa Andel 

kvinnor, % 
Skogligt basår Skogsmästare  79 126 205 39 
   Skogligt basår (Jälla)  69 115 184 38 
   Skogligt basår (Värnamo)  32 80 112 29 
Antagna      
Skogligt basår (Jälla) 16 7 9 16 44 
Skogligt basår (Värnamo) 16 3 15 18 17 

 

Studenterna på basåret har enligt förordningen om behörighetsgivande förutbildning (SFS 2007:432) 
rätt till platsgaranti till Skogsmästarprogrammet. Hösten 2012 antogs 22 studenter, varav 6 kvinnor, 
från det skogliga basåret till Skogsmästarprogrammet. Det fanns 64 sökande till 
Skogsmästarprogrammet som uppfyllt behörighetskraven på annat sätt än genom det skogliga basåret. 
Totalt antogs 54 studenter till 45 platser på Skogsmästarprogrammet.  

3.3 Program som börjar på avancerad nivå 
De flesta av SLU:s program som börjar på avancerad nivå ges på engelska (tabell 3). Inför hösten 
2012 reducerade SLU antalet masterprogram som ges på engelska. Minskningen är dels en anpassning 
till att antalet sökande har gått ned drastiskt efter införandet av studieavgifter för studenter utanför 
EU/EES-området, dels en direkt effekt av de tidigare nämnda besparingarna.  

Tabell 3 åskådliggör effekterna av avgifternas införande. Fram till 2010 ökade antalet antagna och 
registrerade till de engelskspråkiga programmen på avancerad nivå. Antalet antagna har därefter mer 
än halverats. SLU:s svenskspråkiga program på avancerad nivå visar däremot ett mer stabilt mönster.  

Tabell 3: Sökande och antagna till program som börjar på avancerad nivå, engelskspråkiga 
respektive svenskspråkiga, 2008–2012 

Engelska 2008 2009 2010 2011 2012 
Antal sökalternativ (program och inriktningar) 20 21 21 22 15 
Sökande 7 098 6 261 6 318 1 119 1 336 
Behöriga sökande 1 420 995 787 357 405 
Antagna 471 601 741 215 220 
Registrerade 122 160 273 82 71 
Andel registrerade av antagna  (%) 26 27 37 38 32 

      Svenska 2008 2009 2010 2011 2012 
Antal sökalternativ (program och inriktningar) 2 3 4 4 3 
Sökande 119 175 265 202 290 
Behöriga sökande 87 154 178 159 226 
Antagna 47 84 76 78 67 
Registrerade 22 60 55 44 43 
Andel registrerade av antagna  (%) 47 71 72 56 64 
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3.4 Helårsstudenter och helårsprestationer 
Återrapportering: SLU ska redovisa deltagande i utbildning på grundnivå, avancerad nivå och 
forskarnivå uppdelat på män och kvinnor. 

Under perioden 2009–2011 var SLU:s resultat för grundutbildningen 11 882 helårsstudenter, vilket 
innebär att regeringens mål om minst 10 700 helårsstudenter för perioden uppnåddes med råge. 
Prestationsgraden har också bibehållits på en hög nivå (tabell 4). 

Antalet helårsstudenter ökade med ungefär fyra procent mellan 2009 och 2012, vilket är i linje med 
universitets mål att utbildningens volym ska vara större än 2009. Ökningen av helårsstudenter på 
avancerad nivå mellan 2008 och 2011 beror dels på att fler studenter nu går senare del av långa pro-
gram, dels på inrättadet av masterprogram.  

Under 2012 hade inte SLU något mål för antalet helårsstudenter från regeringen. Jämfört med 2011 
minskade utbildningsvolymen med 167 helårsstudenter, vilket var en planerad och nödvändig 
konsekvens av de neddragningar som tidigare beskrivits.  

Tabell 4: Helårsstudenter (hst) och helårsprestationer (hpr) 2008–2012* 
HST 2008 2009 2010 2011 2012 

Grundnivå 2 572 2 793 2 795 2 863 2 748 

Avancerad nivå 815 949 1 146 1 238 1 187 

Ej nivåklassade kurser 141 50 46 1 0 

Totalt 3 529 3 793 3 987 4 102 3 935 

HPR      

Grundnivå 2 343 2 485 2 555 2 560 2 499 

Avancerad nivå 726 786 938 1 114 1 070 

Ej nivåklassade kurser 156 19 18 15 11 

Totalt 3 225 3 290 3 510 3 689 3 580 

Prestationsgrad, %      

Grundnivå 91 89 91 89 92 

Avancerad nivå 89 83 82 90 90 

*Uppdelningen mellan män och kvinnor framgår av tabell 8.  

3.5 Internationalisering 
Återrapportering: I årsredovisningen ska den studieavgiftsfinansierade verksamhetens omfattning 
redovisas. Årsredovisningen ska även innehålla en redogörelse för den studieavgiftsfinansierade 
verksamhetens eventuella påverkan på SLU:s övriga verksamhet. SLU ska redovisa antalet 
tredjelandsstudenter som deltagit i utbildning inom utbytesavtal och de ev. förändringar som har skett 
i utbytesavtalsverksamheten. 

Avgiftsskyldiga studenter 
Inför höstterminen 2012 antogs 56 avgiftsskyldiga studenter, varav 8 antingen betalade avgift eller 
beviljades stipendium. För resterande 48 upphävdes antagningsbeslutet. Av de 8 studieavgiftsskyldiga 
hade 4 stipendier från Internationella programkontoret (IPK), 2 hade stipendier från Svenska institutet 
och 2 betalade själva. Två av IPK-stipendiaterna tackade nej sent till sina platser. Efter en termin 
återstår således 6 avgiftsskyldiga studenter, varav 4 är stipendiater.  
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Som framgår av tabell 3 har införandet av studieavgifter medfört en drastisk minskning av antalet 
studenter på SLU:s masterprogram. Masterprogrammen har en stor andel utländska studenter, vilket 
är betydelsefullt för universitetets strävan att skapa en internationell miljö. När studentunderlaget 
minskar på masternivå får det konsekvenser för hela kursutbudet på avancerad nivå.  

Det administrativa merarbetet har varit mycket omfattande i förhållande till det ringa antalet betalande 
studenter. För att lösa principiella frågor har SLU inrättat en universitetsövergripande arbetsgrupp 
representerande strategisk, juridisk, ekonomisk samt studieadministrativ kompetens. I gruppen 
hanteras exempelvis betalnings- och antagningsrutiner för studenter på utbildningsprogram som ges i 
samarbete med andra universitet, tolkning av övergångsbestämmelser, policys som ska säkerställa att 
studenter som betalar avgift så långt möjligt får jämförbara villkor med reguljära studenter.  

Studentutbyten 
SLU:s mål är att utbildningarna ska vara attraktiva både internationellt och nationellt och att det 
internationella utbytet ska öka.  

Andelen inresande studenter är förhållandevis stor vid SLU, men det har inte skett någon relativ 
ökning av det internationella utbytet sett över ett antal år (tabell 5).  

Det råder alltjämt obalans mellan det sammanlagda antalet in- och utresande studenter. De bilaterala 
utbytena bygger på ömsesidighet; fler studenter vid partneruniversiteten behöver komma till SLU för 
att antalet utresande ska kunna öka. SLU har under en längre tid arbetat aktivt för att öka antalet avtal 
med universitet i de engelskspråkiga länder som är populära bland de svenska studenterna.  

Antalet utbytesstudenter från tredjeland, dvs. länder utanför EU/EES-området, har ökat. Det är ett 
resultat av tidigare beviljade ansökningar från Internationella programkontoret samt universitetets 
långsiktiga strävan att få bättre utväxling av universitetets egna avtal. Studieavgifternas införande har 
hittills inte påverkat vare sig antalet inresande studenter via utbyten eller SLU:s arbete med 
utbytesavtalen.  

Tabell 5: Antalet in- och utresande studenter på utbytesprogram 2008–2012 
Inresande studenter 2008 2009 2010 2011 2012 
Bilateralt utbyte* 34 42 59 72 52 
Erasmus Mundus Action I**) 40 66 50 72 86 
Erasmus Mundus Action II*)    13 4 
Erasmus 224 211 200 182 176 
EU – tredje land*    10 13 
Nordplus 30 41 31 40 46 
Nordnatur    3 2 
Linneaus Palme*  4 2 7 5 
Totalt antal inresande  328 364 342 399 384 
Inresande studenter, andel av hst (procent) 9  10  9  10  10 
Utresande studenter      
Bilateralt 45 41 25 28 37 
Erasmus 45 44 48 68 40 
Nordplus 7 18 9 6 6 
Nordnatur    2  
Linnaeus Palme   2 1 6 6 
Totalt antal utresande 97 105 83 110 89 
Minor Field Study 29 28 35 39 59 
Utresande (utbyten+MFS) andel av hst (procent) 4 4 3 4 4 
* Vänder sig enbart till tredjelandsstudenter.  
** Avser program som har studenter både från EU och från tredjeland.  
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Studenternas intresse för att skaffa sig utlandserfarenhet via Minor Field Study (MFS) ökar. MFS är 
ett Sida-finansierat stipendium för studenter som vill göra sitt examensarbete i utvecklingsländer. 
SLU är aktivt inom MFS jämfört med andra lärosäten och beviljades en ökning av MFS-stipendier 
inför 2012. SLU delade då ut 64 stipendier varav 59 gick till studenter på SLU. Ökningen innebär att 
MFS under 2012 var det enskilt vanligaste sättet för SLU-studenter att skaffa sig utlandserfarenhet.  

Förutom utbytesprogrammen samverkar SLU inom nätverken Nova (The Nordic Forestry, Veterinary 
and Agricultural University Network) och ELLS (Euroleague for Life Sciences). Samverkan avser 
främst utbildningar och kurser på avancerad nivå och forskarnivå, till exempel inom Plant Biology 
(Norpath). Deltagandet i nätverken är ett led i strävandena mot ökad internationalisering och ökat 
utbyte mellan partneruniversiteten.  

I november 2012 var SLU värd för ELLS-nätverkets årliga konferenser. De båda konferenserna var 
välbesökta och hade deltagare från samtliga sju ELLS-universitet. Därutöver deltog representanter för 
fyra utomeuropeiska universitet som kandiderar om att bli affilierade ELLS-medlemmar: China 
Agricultural University (Kina), Cornell University (USA), Hebrew University (Israel) och Lincoln 
University (Nya Zeeland).  

Läsåret 2011/12 erbjöds för första gången ett internationellt kurspaket ”Global development, natural 
resources and livelihoods”. Kurspaketet, som omfattar minst 30 högskolepoäng, syftar till att 
förbereda SLU:s studenter för internationellt arbete med globala utvecklingsfrågor. Två obligatoriska 
kurser ingår, varav den ena är en fältkurs som genomförs i ett låginkomstland – årets resmål var 
Kenya. 

Internationell rekrytering 
Att antalet utländska studenter minskade när studieavgifter infördes var förväntat. SLU beslutade 
redan 2010 att avsätta extra medel under två år för internationell studentrekrytering. Det går förstås 
inte att avläsa effekter i termer av ett ökat antal studenter efter så kort tid, däremot har det funnits 
utrymme både att pröva nya arbetssätt och utarbeta ett sammanhållet rekryteringsmaterial på engelska, 
något som SLU inte tidigare har haft.  

Webben har kommit att bli ett viktigt verktyg för internationellt rekryteringsarbete, och SLU:s 
närvaro på sociala medier och bloggar sker nu både på svenska och engelska. SLU har sedan tidigare 
arbetat med studenter som ambassadörer för att marknadsföra utbildningarna, något som nu också 
omfattar de studenter och alumni som kommer från andra länder. Förutom de etablerade portalerna för 
masterstudier, finns SLU även på kinesiska RenRen och YouKu där en kinesisk doktorand 
vidarebefordrar frågor och svar på kinesiska.  

Under projekttiden har SLU sammanfattningsvis blivit både mer synligt på nätet och börjat använda 
nya metoder och verktyg. SLU har kunnat arbeta mer systematiskt än tidigare med att upprätthålla 
kontakter med sina partneruniversitet inom de etablerade nätverken (ELLS och Nova) även avseende 
studentrekrytering. Det ekonomiska läget tillåter inte att den särskilda satsningen permanentas, men 
idéer och arbetssätt kan finnas kvar inför framtiden.  

3.6 Kvalitets- och utvecklingsarbete 
SLU ska enligt högskoleförordningen bedriva utbildning på vetenskaplig grund. I universitetets 
forsknings- och utbildningsstrategi 2009–2012 betonas bl.a. ett starkt samband mellan utbildning och 
forskning, samspelet med samhället och arbetsmarknaden, internationalisering och samverkan med 
andra lärosäten, kvalitetsutveckling och studentrekrytering.  
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Universitetskanslersämbetet, tidigare Högskoleverket, granskar kvaliteten på landets 
högskoleutbildningar. För varje utbildning ges ett samlat omdöme på en tregradig skala: mycket hög 
kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet. Resultat från det nya systemet för nationella 
kvalitetsutvärderingar har under 2012 berört tre ämnen vid SLU: företagsekonomi, nationalekonomi 
och utvecklingsstudier (landsbygdsutveckling). Resultaten presenteras i tabell 6.  

SLU ser allvarligt på de brister som framkommit i kvalitetsutvärderingarna. Arbetet med att åtgärda 
bristerna handlar bland annat om att tydliggöra den teoretiska och metodmässiga progressionen i 
utbildningarna. Utbildningar med bristande kvalitet ska under 2013 lämna en redogörelse för de 
åtgärder som vidtagits. Redogörelsen lämnas till Universitetskanslersämbetet som sedan föreslår 
regeringen beslut om SLU får fortsätta att utfärda dessa examina.  

Tabell 6: SLU:s resultat i de nationella kvalitetsutvärderingarna 2012 
Ämne  
Examen/ antal granskade arbeten  

Resultat  Sammanfattande 
bedömning 

Företagsekonomi   
Kandidat/ 11 3 av 5 mål hade hög kvalitet Bristande kvalitet 
Magister/ 13 4 av 5 mål hade hög kvalitet Bristande kvalitet  
Master/ 9 6 av 6 mål hade hög kvalitet Hög kvalitet 
Nationalekonomi    
Magister/ 6 2 av 5 mål hade hög kvalitet Bristande kvalitet 

Utvecklingsstudier*   

Master/ 7 2 av 6 mål hade mycket hög kvalitet 
4 av 6 mål hade hög kvalitet 

Hög kvalitet 

*Vid SLU är ämnet landsbygdsutveckling. 

Det nya systemet fäster stor tyngd vid studenternas examensarbeten. För att en utbildning ska tas med 
i granskningen, krävs att minst fem examensarbeten har examinerats. Modellen som ska användas för 
urval av examensarbeten tar ingen hänsyn till vilken examensordning arbetet hör. För de utbildningar 
som har få utfärdade examina, innebär systemet dels att enskilda studenters arbeten får 
oproportionerligt stor betydelse, dels att studentarbeten enligt gamla utbildningar kan komma att ingå. 
SLU kommer fortsättningsvis att säkerställa att endast arbeten av studenter som följt nu gällande 
program ska ingå i granskningarna.  

Ett mycket omfattande arbete har även pågått under året med att förbereda för utvärderingarna av 
universitetets examina inom landskapsarkitektur, biologi, miljövetenskap samt jord, skog och 
trädgård, det vill säga merparten av SLU:s utbildningar. Självvärderingarna ger tillfälle till 
genomlysning av verksamheten, vilket i sig är kvalitetsdrivande.  

Högskolepedagogisk utbildning och pedagogiskt utvecklingsarbete  
För att få arbeta som lärare vid SLU krävs sedan länge grundläggande högskolepedagogisk utbildning 
och innan någon kan bli docent ska denna utbildning omfatta minst tio veckors heltidsstudier. Under 
2012 har de behörighetsgivande pedagogiska kurserna vid SLU utvecklats och större tyngd har lagts 
på frågor kring genus och undervisning samt internationalisering. Intresset för frågor kring bedömning 
och betygssättning växer vid SLU och i kursutbudet från Universitetspedagogiskt centrum finns nu 
två olika kurser om detta. 

SLU har ett brett engagemang för frågor som rör utbildning och pedagogisk utveckling. SLU arbetar 
bland annat inom nätverket Euroleague for Life Sciences (ELLS) för att driva på en gemensam 
pedagogisk utveckling och öka samarbetet kring utbildningar. SLU är också ett av fem universitet 
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som tillsammans planerar den stora internationella konferensen om högskolepedagogisk utveckling 
ICED2014 som då ges i Stockholm.   

Under senare år har SLU avsatt strategiska medel för pedagogiska utvecklingsprojekt som kan sökas 
av SLU:s lärare. Projekt som är i linje med universitetets strategi har prioriterats, t.ex. hållbar 
utveckling, läromedel i tiden inklusive sociala medier, samt planering av kurser som vänder sig till 
studenter på flera SLU-orter.  

3.7 Examinerade 
Totalt antal utfärdade examina ökar (tabell 7). Ökningen av antalet examina från program har tre 
förklaringar: 1) tidigare utökningar av platsantalet på befintliga utbildningar,  
2) studenter på nya program börjar bli klara, samt 3) examensordningen från 2007.  

Den nya examensordningen medger att studenter på yrkesprogram även har möjlighet att ta ut en 
kandidatexamen efter tre år och en masterexamen efter ytterligare två år. Det betyder att studenter på 
långa yrkesprogram på sikt har möjlighet att ta ut tre examina från samma program. SLU kan inte 
styra över vare sig när studenterna väljer att ansöka om examen, eller vilka examina de väljer att ta ut. 
Att samtidigt ta ut en yrkesexamen och en generell examen är inget specifikt för SLU, utan något som 
blivit allt vanligare i hela högskolesektorn. Antalet examinerade individer blir därför ett mer intressant 
mått att följa än antalet utfärdade examina.  

Tabell 7: Utfärdade examina samt examinerade individer per nivå 2008–2012 
  2008 2009 2010 2011 2012 
Utbildning som börjar på 
grundnivå  

          

Antal examina 663 584 644 716 781 
Antal individer 647 558 574 597 578 
Utbildning som börjar på 
avancerad nivå  

          

Antal examina 34 39 67 102 93 
Antal individer 34 39 66 101 93 
Utan programantagning*           
Antal examina 61 89 100 97 68 
Antal individer 61 87 96 94 67 
      
Totalt antal examina 758 712 811 916 943 
Totalt antal individer 725 668 706 766 731 
Antal "dubbla examina"  33 44 105 150 212 
Antal examina/ individ 1,05 1,07 1,15 1,20 1,29 
*Examina utan programantagning innebär att studenterna tar ut generell examen vid SLU utan att vara 
antagen till ett program. 

3.8 Jämställdhet och mångfald 
Ett mål för SLU är att jämställdhet och mångfaldsperspektivet ska ha en stark ställning i hela 
verksamheten.   

I enlighet med intentionerna i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) ingår jämställdhetsarbetet vid 
SLU som en del i ett större sammanhang om likabehandling. Jämställdhetsfrågor för studenter 
behandlas främst i ortsvisa studiesociala grupper och i det SLU-gemensamma studiesociala rådet, men 
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tas även upp i rådet för utbildning på forskarnivå och i rådet för utbildning på grund- och avancerad 
nivå.  

Det finns en handlingsplan som beskriver hur ansvaret är fördelat och hur likavillkorssarbetet ska 
pågå fortlöpande och rutinmässigt inom olika delar av organisationen. Detta konkretiseras sedan 
genom specifika uppdrag i en handlingsplan. Uppdragen fördelas till olika enheter inom universitetet.  

Resultaten från den studiesociala enkät som genomfördes under 2012 föranledde särskilda insatser 
inför insparksaktiviteterna vid en av SLU:s orter, något som kommer att följas upp noggrant även 
fortsättningsvis. Enkätresultaten visade också att kvinnor i större utsträckning än män upplevde stress 
och ohälsa. Sådana skillnader mellan könen är inte något unikt för SLU, utan är återkommande i 
många andra nationella undersökningar avseende ungdomars psykiska hälsa. (Se t.ex statistik från 
Folkhälsoinstitutet.)  

SLU:s utbildningar har sned könsfördelning. Inom fakulteten för skogsvetenskap finns flest män, 
medan det nästan bara är kvinnor på djurrelaterade utbildningar. Av alla nya programstudenter hösten 
2012 hamnade 90 procent i en grupp där könsfördelningen definitionsmässigt är sned (utanför 
intervallet 40–60 procent). Det innebär att 22 av 25 program har sned könsfördelning. Det är ett grovt 
sätt att räkna och ska endast ses som en indikation då vissa studentgrupper är så små att enstaka 
studenter ger oproportionerligt stora utslag.  

Fördelningen mellan kvinnor och män inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 
framgår av tabell 8. Att det är en större andel män i utbildning på forskarnivå än i utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå förklaras av att där finns en större andel utländska studenter, av vilka 
en majoritet är män.  

Tabell 8: Kvinnor och män inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 2010–2012 

 
2010 2011 2012 

 

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt 

Utbildning på 
grundnivå och 
avancerad 
nivå, hst 

1 425 2 562 3 987 1 437 2 665 4 102 1 325 2 610 3 935 

36% 64%  35% 65%  34% 66%  

Utbildning på 
forskarnivå 

320 409 729 324 418 742 309 405 714 

44% 56%   44% 56%   43% 57%   

 

SLU har en liten andel studenter med utländsk bakgrund, dvs. studenter som tillhör den svenska 
befolkningen men som antingen är födda i ett annat land eller som har två föräldrar födda i ett annat 
land. Läsåret 2010/11 hade 6 procent av nybörjarna vid SLU utländsk bakgrund, vilket kan jämföras 
med genomsnittet för landets universitet och högskolor som var 17 procent.  

3.9 Samverkan inom utbildningen 
SLU samverkar med närliggande universitet om utbildningsprogram och kurser. Tillsammans med 
Uppsala universitet ger SLU två civilingenjörsutbildningar; i energisystem respektive miljö- och 
vattenteknik, samt masterprogrammet Hållbar utveckling.  

Samarbeten förekommer också i mindre omfattning för att komplettera utbildningsprogrammen med 
kompetens som inte finns inom SLU, exempelvis juridik. Det sker för närvarande främst genom 
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gästföreläsningar eller andra överenskommelser. Samverkan sker också med andra 
utbildningsanordnare, t.ex. ger SLU kurser i fiskbiologi inom Forshagaakademins utbildningar, och de 
skogliga basåren sker även de i nära kontakter med andra skolor.  

Samverkan är också viktig för att underlätta studenternas inträde på arbetsmarknaden. Genom SLU 
Karriär ska studenterna få stöd till en bra start på yrkeslivet. Verksamheten startade 2009 och syftet är 
att ge möjlighet för studenter och arbetsgivare att mötas. SLU Karriär erbjuder bland annat SLU:s 
studenter och alumner en elektronisk cv-granskningstjänst.  

Studenterna som examineras från SLU är viktiga både som ambassadörer och för universitetets 
omvärldskontakter. SLU fortsätter därför att utveckla verksamheten inom SLU Alumn för att kunna 
hålla kontakt med sina före detta studenter, men även för att alumnerna ska kunna bygga nätverk och 
fortsätta hålla kontakt med varandra. Under 2012 har en alumnkoordinator anställts, och SLU har 
anslutit sig till det nationella samarbetet kring databasen Alumninät för att administrera kontakten 
med alumnerna. Samtidigt har ett strategiarbete för alumnverksamheten vid SLU initierats. 

Inom de beslutande organen för flera av SLU:s utbildningar finns näringslivsrepresentanter från t.ex. 
Hushållningssällskapet, Distriktsveterinärerna, LRF, Nordens Ark och Hästnäringens nationella 
stiftelse. För veterinärprogrammet och agronomprogrammet finns branschråd för att stärka kontakten 
med avnämarna.  

3.10 Studentinflytande 
En förutsättning för att nå SLU:s mål för utbildningen är att samarbetet med studenterna är väl fung-
erande, både i SLU:s olika rådgivande och beslutande organ och via det inflytande som utövas genom 
kurs- och programvärderingar.  

Den första juli 2010 avskaffades kårobligatoriet. Samtliga åtta då verksamma kårer vid SLU 
beviljades kårstatus från 1 juli 2010 till 30 juni 2013. En viktig fråga för SLU är att följa hur 
övergången till ett kårmedlemskap baserat på frivillighet påverkar studentinflytandet. Tillströmningen 
av medlemmar till studentkårerna har även under 2012 varit god, såväl bland nyantagna som bland 
tidigare studenter, och verksamheten inom kårerna har i stort sett kunnat bibehållas.  

Kårerna samverkar i SLUSS (SLU:s samlade studentkårer). Det är SLUSS som utser representanter 
till universitets- och fakultetsorgan. SLU värnar om samarbetet med kårerna och bidrar till kårernas 
arbete, dels ekonomiskt, dels genom att årligen genomföra utbildningsdagar för nytillträdda 
representanter.  

Det ekonomiska bidraget ska enligt rektors beslut användas för att stödja studentkårernas arbete med 
att stärka studentinflytandet vid SLU. För anvisade medel ska studentkårerna, förutom 
utbildningsbevakning, bedriva social verksamhet (t.ex. mottagande av nya studenter) och utåtriktad 
verksamhet (t.ex. kontakter med arbetsmarknaden och med nationella och internationella 
studentnätverk). Härutöver ska medlen finansiera doktorandombudsmannen och SLUSS presidium.  

Forskarstudenternas engagemang främjas också genom att representanter för forskarstudenter får 
förlänga sin studietid som en kompensation för tiden de lägger ned på styrelse,- råds- eller 
nämnduppdrag.  

3.11 Kompetensutveckling för yrkesverksamma 
SLU:s mål är att erbjuda attraktiva utbildningar inom det livslånga lärandet genom högskolemässig 
utbildning inom SLU:s sektorer. I syfte att öka omfattningen av sådan utbildning, inrättades 2010 ett 
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sekretariat för uppdragsutbildning. Sekretariatet ska stödja utveckling och genomförande av 
efterfrågad, högskolemässig uppdragsutbildning inom SLU:s områden. Sekretariatet har ett SLU-
övergripande kontaktnät med resurspersoner på varje fakultet i syfte att informera om och stimulera 
till utökad uppdragsutbildning samt att följa upp SLU:s olika aktiviteter inom kompetensutveckling 
för yrkesverksamma. Det är först på längre sikt som det är realistiskt att förvänta sig resultat i form av 
helårsstudenter på nya kurser för nya målgrupper. 

Tabell 9 visar antalet helårsstudenter i uppdragsutbildning 2008–2012. Med uppdragsutbildning avses 
att uppdragsgivaren köper utbildning på högskolenivå, där kursplanerna godkänts av fakultets-
nämnden. Merparten av SLU:s uppdragsutbildning har tidigare utgjorts av två utbildningar beställda 
av Sida, utöver dem förekommer endast ett fåtal kurser som genererar högskolepoäng.  

Tabell 9: Helårsstudenter och intäkter i uppdragsutbildning 2008–2012 
 2008 2009 2010 2011 2012 
Antal hst 15 28 18 3 14 
Intäkter, tkr 8 871 14 790 14 434 13 361 12 450 
 

Vid sidan av regelrätt uppdragsutbildning finns en tradition inom SLU att erbjuda kortare kurser, 
seminarier, exkursioner och aktiviteter som syftar till kompetensutveckling av yrkesverksamma inom 
SLU:s områden. Totalt genomfördes drygt hundra olika utbildningsaktiviteter under 2012. 
Omfattningen av dessa utbildningsaktiviteter har varierat mellan en halv dag och upp till 14 dagar. 
Dessa aktiviteter ingår i den ekonomiska redovisningen av uppdragsutbildning. De räknas emellertid 
inte som uppdragsutbildning enligt högskoleförordningen, men är en form av kunskapsöverföring som 
är efterfrågad av näringen.  

3.12 Tilläggsutbildning för utländska veterinärer 
Återrapportering: Av anslaget ska minst 3 590 000 kronor användas för tilläggsutbildning för 
utländska veterinärer. Utbildningen ska ske i enlighet med förordningen (2008:1101) om 
högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Av årsredovisningen ska framgå 
antalet helårsstudenter som har deltagit i utbildning. Även utbildningens upplägg och de viktigaste 
erfarenheterna av satsningen ska framgå i årsredovisningen. 

Antalet helårsstudenter i tilläggsutbildning för utländska veterinärer (Tuve) var 20,7 år 2012. 
Utbildningen har en teoretisk del som innehåller undervisning i svensk djurhållning, 
veterinärorganisation, smittskydd, djurskydd, livsmedelssäkerhet, sjukdoms- och sjukvårdslära, 
författningskunskap, epizootologi och epidemiologi. Under andra delar av utbildningen tränas 
veterinära färdigheter som behövs för att kunna behandla sjuka djur. Denna undervisning är förlagd 
till olika veterinära arbetsplatser i Sverige. Under utbildningen finns upprepade yrkesförberedande 
moment samt träning i djurägarkommunikation, gruppdynamik och ledarskap.  

För att säkerställa en rättssäker och för universitetet enhetlig antagning har SLU fattat beslut om att 
utbildningen ska omfattas av den centrala antagningen från och med antagningen till vårterminen 
2013.  

De studenter som antas till Tuve utgör en heterogen grupp med stora skillnader i grundkunskaper i 
veterinärmedicin. Många av studenterna saknar de grundkunskaper som krävs för att läsa en 
tilläggsutbildning på 1,5 år och som avser att anpassa studenternas kunskaper så att de uppfyller 
kraven för att ansöka om en svensk veterinärlegitimation. Merparten av studenterna behöver läsa mer 
grundläggande veterinärmedicin under en längre tid. Det finns behov av att utforma utbildningen mer 
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individuellt för de personer som kvalificerar sig för att läsa denna typ av tilläggsutbildning. Personer 
som inte har tillräckliga grundläggande veterinärmedicinska kunskaper behöver bedömas att läsa 
valda delar av veterinärprogrammet istället. 

3.13 Ekonomisk redovisning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Återrapportering: SLU ska redovisa kostnader per redovisningsområde samt intäkter på 
anslagsmedel, avgifter respektive externa bidrag. SLU ska för kostnader och intäkter för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå göra en uppdelning på grundutbildning och uppdragsutbildning 
samt för forskning och utbildning på forskarnivå göra en uppdelning på forskning och 
uppdragsforskning. 

Av tabell 10 framgår intäkter, kostnader och finansiering för redovisningsområdet utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå. 

Det ekonomiska resultatet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppgår till -26 miljoner 
kronor för 2012. Sammantaget redovisar utbildning på grundnivå och avancerad nivå ett negativt 
utgående kapital på 73 miljoner kronor. Redovisningsområdet har drabbats hårt av den 
anslagsminskning som regeringen genomfört 2012. SLU följer utvecklingen inom 
redovisningsområdet noggrant och under 2012 har på styrelsens uppdrag en utredning om 
utbildningarnas struktur, ekonomi och lokalisering genomförts (se sida 10). Ett av syftena med 
utredningen är att effektivisera utbildningarna och anpassa kostnaderna efter tillgängliga medel.  

Djursjukvården redovisas under utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Avgiftsintäkterna från 
djursjukvård uppgick till 109 miljoner kronor för 2012 (2011: 115 miljoner kronor). Av intäkterna till 
redovisningsområdet, exklusive avgifter i djursjukvården, utgör statsanslaget 91 procent (2011: 91 
procent). 

Tabell 10: Intäkter, kostnader och finansiering för redovisningsområdet utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå (tkr). 
  2010 2011 2012 

Balanserad kapitalförändring -37 520 -19 268 -47 604 
Justering av kapital * 17 220 961 616 
Intäkter ** 622 242 624 451 608 153 

varav grundutbildning 607 808 611 090 595 703 
varav uppdragsutbildning 14 434 13 361 12 450 

Kostnader -621 210 -653 748 -633 925 
varav inom grundutbildning -607 715 -640 475 -621 627 
varav inom uppdragsutbildning -13 495 -13 273 -12 298 

Årets kapitalförändring 1 032 -29 297 -25 772 
S:a kapital -19 268 -47 604 -72 760 

Finansiering via 
      Anslag 471 257 466 323 455 715 

   Bidrag 9 067 9 535 5 740 
   Avgifter 141 888 148 514 146 459 

* En stor översyn gjordes 2010 då kapital började bokföras på redovisningsområde. 
** I intäkter ingår även finansiella intäkter. 
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Prestationsmått – utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
I tabell 11 redovisas kostnad per prestation inom redovisningsområdet utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå. I beräkningen av kostnaden är uppdragsutbildning, beställd utbildning och 
djursjukvård exkluderade.  

Tabell 11 visar att kostnaden per helårsstudent och helårsprestation varit förhållandevis stabil under 
tidsperioden, med undantag för 2008 då kostnaden temporärt var högre. Den svaga ökning av 
kostnaden per helårsstudent från 2009 och framåt förklaras av att SLU byggt ut flera av de 
utbildningar som är dyrast. Exempelvis ökade veterinärprogrammets platsantal från 80 till 100 
studenter år 2007.  

Tabell 11: Kostnad per helårsstudent och helårsprestation (tkr) 2008–2012 
 2008 2009 2010 2011 2012 

Kostnad 457 450 440 522 476 006 492 741 473 945 
Helårsstudenter 3 529 3 793 3 984 4 102 3 935 
Kostnad per helårsstudent 130 116 119 120 120 
Kostnad 457 450 440 522 476 006 492 741 473 945 
Helårsprestationer 3 221 3 290 3 510 3 689 3 580 
Kostnad per helårsprestation 142 134 136 134 132 
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4 Utbildning på forskarnivå 
SLU strävar efter att doktorer utbildade vid SLU ska vara eftertraktade för sin höga kompetens, 
nationellt såväl som internationellt.  

För att nå dessa mål prioriterar SLU sex delar: 1) öppen rekrytering, 2) avhandlingsarbeten grundade i 
forskningsprojekt med internationellt konkurrenskraft, 3) kurser och andra aktiviteter som stödjer 
forskarstudenternas inlärning och träning, 4) pedagogiskt tränade handledare, 5) utbildningsstrukturer 
som främjar kontakter och diskussioner, vilka i sin tur leder till förståelse av forskningens villkor, 
sammanhang och samhällsroll, 6) en förutsägbar försörjning på en rimlig nivå för den enskilde 
forskarstudenten. 

Under 2012 utformades universitetsgemensamma riktlinjer för utbildning på forskarnivå på SLU. De 
nya riktlinjerna, som gäller från och med 1 januari 2013, innebär både en harmonisering av de fyra 
fakulteternas tidigare riktlinjer och en modernisering. Bland annat är examensmålen integrerade i 
planering och uppföljning av utbildningen. Planerings- och uppföljningsmomentens obligatoriska 
delar är tydligt definierade och baseras på användning av en universitetsgemensam mall för den 
individuella studieplanen.  

Riktlinjerna tydliggör vilka minimikrav SLU sätter upp rörande handledarnas kompetens och 
avhandlingarnas kvalitetet och omfattning, samt fakultetsnämndernas ansvar för uppföljning av varje 
forskarstudents utbildning. Riktlinjerna ger också utrymme för fakultetsnämnderna att besluta om 
delegationer, rutiner för genomförande samt utökade krav på kurser och avhandlingar för olika 
forskarutbildningsämnen. 

4.1 Rekrytering 
SLU strävar efter att rekrytera de bästa forskarstudenterna, något som förutsätter en öppen 
rekryteringsprocess. Under 2012 utannonserades merparten av utbildningsplatserna på forskarnivå via 
universitetets hemsidor. En del av dessa platser annonserades även i dagspressen och i internationella 
forskningstidskrifter. Rekrytering av nya forskarstudenter sker även i samband med internationella 
forskningssamarbeten eller genom att internationella studenter med stipendieförsörjning från sitt 
hemland kontaktar presumtiva handledare. För att garantera såväl rättsäkerhet för studenterna som 
kvalitetsmålen antas samtliga forskarstudenter av fakultetsnämnderna. 

4.2 Aktiva forskarstudenter och nyantagna 
Återrapportering: SLU ska redovisa deltagande i utbildning på grundnivå, avancerad nivå och 
forskarnivå uppdelat på män och kvinnor. 

Antalet aktiva forskarstudenter var strax över 700 år 2012. Det är en liten minskning jämfört med åren 
närmast innan. Drygt hälften av forskarstudenterna är kvinnor. Under åren 2005–2007 antogs i 
genomsnitt knappt 100 forskarstudenter per år. Därefter ökade den årliga antagningen till i genomsnitt 
140. Under 2012 minskade åter antalet nyantagna till strax över 100 forskarstudenter (diagram 1). 
Knappt 20 procent av dessa antogs till licentiatexamen (tabell 12).  

Forskarstudenter med grundutbildning och erfarenhet från andra länder är en viktig del av SLU:s 
internationalisering, och bidrar till SLU:s mål om en stark internationell dimension. Enligt nationell 
statistik var ungefär 30 procent av forskarstudenterna vid SLU utländska år 2011, av de nyantagna 
gäller det för 43 procent (Källa: Högskoleverket).   
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Diagram 1: Antal aktiva forskarstudenter, antagna och examina* 1997–2012 

 
*Antalet examina avser beräknade examina, vilket innebär att en licentiatexamen ger en halv poäng och en 
doktorsexamen som inte föregåtts av en licentiatexamen ger en poäng. 

4.3 Studiefinansiering 
Ett mål för SLU är att en ökad andel av forskarstudenterna har anställning under studietiden. 
Doktorandanställning är den vanligaste försörjningsformen bland SLU:s forskarstudenter. Andelen 
som har doktorandanställning har ökat från 64 procent år 2008 till 75 procent år 2012. 
Utbildningsbidrag är däremot ovanligt och används så gott som alltid i kombination med annan SLU-
anställning. Antalet som har annan SLU-anställning är fortsatt lågt (tabell 12).  

Gruppen med övrig forskningsfinansiering har minskat något de senaste åren. Det är framför allt 
utländska forskarstudenter med personliga stipendier som utgör denna grupp. I gruppen finns också 
företagsdoktorander, vars utbildning genomförs i samverkan med en extern arbetsgivare. Dessa har 
ökat från 14 individer 2007 till 41 individer 2012 vilket är i linje med universitetets ambition att öka 
samverkan med det omgivande samhället. (Antalet företagsdoktorander redovisas i avsnitt 6.3, tabell 
21.)  

4.4 Examinerade 
Antalet beräknade examina uppgick till 105 stycken år 2012, vilket är på samma nivå som de senaste 
fem åren (diagram 1). Begreppet beräknade examina grundar sig på att en licentiatexamen ger en halv 
poäng och en doktorsexamen utan en licentiatexamen på vägen ger en poäng. Följaktligen ger en 
doktorsexamen som föregåtts av en licentiatexamen en halv poäng. Det totala antalet examina 
redovisas i tabell 12. Där framgår också att ungefär hälften av de examinerade är kvinnor.  

Eftersom alltid några av dem som antas till licentiatexamen överförs till doktorsutbildning innan de 
tagit licentiatexamen är det alltid färre som tar en licentiatexamen än som antas till den. Det är dock 
fortsatt ovanligt att först ta en licentiatexamen och därefter en doktorsexamen. Antalet som avslutar 
utbildningen med en licentiatexamen växlar kraftigt mellan åren men vanligen rör det sig om 10–15 
personer (tabell 12). 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

1000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Examina Antagning Antal aktiva



25 (96) 
 

4.5 Genomsnittlig nettostudietid 
Den genomsnittliga nettostudietiden för doktorsexamen var 8,5 terminer år 2012, dvs. en halv termin 
längre än de stipulerade åtta terminerna (tabell 12). Givet utbildningens individuella karaktär och 
risken för oplanerade hinder i forskningen är resultatet tillfredsställande. Den genomsnittliga 
nettostudietiden är beräknad genom att dividera den sammanlagda nettostudietiden med antalet 
examinerade under året. (Ett fåtal individer som har haft en exceptionellt kort nettostudietid har 
lämnats utanför beräkningen.) 

Tabell 12: Utbildning på forskarnivå 2008–2012 
 2008 2009 2010 2011 2012 

 Antal Kv % Antal Kv % Antal Kv % Antal Kv % Antal Kv % 
Forskarstudenter           
Nyantagna 
(varav till lic) 

149 
(34) 

54 
(53) 

128 
(23) 

53 
(39) 

141 
(31) 

52 
(58) 

130 
(29) 

57 
(76) 

106 
(21) 

54 
(57) 

Aktiva 701 57 712 56 729 56 742 56 714 57 
           
Studiefinansiering*           
Doktorandanställning 451 64 463 63 513 60 533 60 534 58 
Utbildningsbidrag 51 43 44 45 35 46 19 53 13 54 
Annan SLU-
anställning 

81 62 83 53 62 53 59 59 58 59 

Övrig finansiering 195 41 203 44 200 45 183 46 179 48 
           
Examina           
Doktorsexamina 105 57 99 52 98 57 106 57 100 51 
Doktorsexamina, 
tidigare Lic 

4 25 11 55 6 67 9 67 5 40 

Licentiatexamina 13 54 14 43 4 25 12 42 15 60 
Beräknade examina** 109,5  100,5  97,0  107,5  105  
           
Studietider terminer           
Nettostudietid/dr-
examen 

8,7  8,8  8,9  8,9  8,5  

Nettostudietid/lic-
examen 

5,9  5,5  ***  6,3  5,7  

* En forskarstudent kan under ett år ha flera olika försörjningsformer. Det innebär att samma person kan finnas 
med i sammanställningen under flera olika försörjningsformer. 
** En licentiatexamen ger en halv poäng och en doktorsexamen utan en licentiatexamen på vägen ger en poäng. 
Följaktligen ger en doktorsexamen som föregåtts av en licentiatexamen en halv poäng. 
*** Ingen beräkning har gjorts då underlaget är för litet. 
 
 

För att få en mer nyanserad bild av genomströmingen inom utbildningen på forskarnivå har SLU gjort 
en kohortanalys av dem som antogs under perioden 1996–2006 (tabell 13). Varje grupp som antogs 
under samma år har följts upp avseende examen och aktivitet. Av de 1 595 som antogs under 11-
årsperioden har 72 procent avlagt en doktorsexamen, och 6 procent har tagit en licentiatexamen. 
Drygt 6 procent var fortfarande aktiva i utbildning medan 16 procent har varit inaktiva de senaste två 
åren dvs. under 2010 och 2011. Andelen inaktiva bland dem som antogs 2002 och tidigare är 18 
procent men endast 11 procent bland dem som antogs 2003 eller senare.  
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Tabell 13: Antagna forskarstudenter 1996–2006, kohortanalys  
Antagningsår Antagna Doktors- 

examen 
Licentiat- 
examen 

Aktiva Inaktiva > 2 
år 

1996 177 119 15 3 40 
1997 185 128 13 1 43 
1998 156 113 14 2 27 
1999 143 107 8 2 26 
2000 139 101 5 8 25 
2001 159 123 6 9 21 
2002 159 126 6 7 20 
2003 137 105 10 5 17 
2004 133 95 10 18 10 
2005 97 65 4 13 15 
2006 110 63 7 28 12 

Summa 1 595 1 145 98 96 256 

 

4.6 Universitetsgemensamma kurser 
Utbildning på forskarnivå innebär inte bara att den blivande forskaren ska förvärva djupa 
ämneskunskaper och bli specialist inom sitt områden. För att kunna bli konkurrenskraftig, både inom 
och utom universitetsvärlden, krävs också generella kunskaper och färdigheter. I 
högskoleförordningen beskrivs examensmålen för doktorsexamen. En nybliven doktor ska bland 
annat kunna visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet, kunna presentera sin forskning 
muntligt och skriftligt (både för kollegor och för samhället i övrigt), kunna stödja andras lärande samt 
göra forskningsetiska bedömningar.  Allt detta kan tränas i den vetenskapliga vardagen om rätt 
förutsättningar finns. SLU erbjuder också universitetsgemensamma kurser för att nå dessa delar av 
examenmålen.  

Varje år ger SLU ett tjugotal universitetsgemensamma baskurser för forskarstudenter i bland annat 
ledarskap, presentationsteknik, pedagogik, vetenskapsfilosofi och forskningsetik. Förutom utökade 
kunskaper och färdigheter inom de respektive ämnena, leder dessa kurser även till att forskarstudenter 
från olika vetenskapsområden träffas och diskuterar ämnen som det kanske inte alltid finns utrymme 
för i det dagliga arbetet.  

4.7 Internationella utbildningssamarbeten 
Under 2012 genomförde SLU och de andra nordiska lantbruksuniversiteten 17 kurser på 
forskarutbildningsnivå inom ramen för Nova (The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural 
University Network). Fem av dessa gavs av SLU. 

SLU är partneruniversitet i två Erasmus Mundus Joint Doctorate-program: European Graduate School 
in Animal Breeding and Genetics (EGS-ABG) samt Forest and Nature for Society (Fonaso). EGS-
ABG antog i slutet av 2011 de första 17 forskarstudenterna som efter avslutad utbildning får en 
examen utfärdad av två av de fyra samverkande lärosätena (AgroParisTech, Aarhus University, 
Wageningen University och SLU). Av de 17 antagna forskarstudenterna har 10 registrerats vid SLU, 
fyra med SLU som ”first institution” och sex med SLU som ”second institution”. Inom Fonaso, där 
tre forskarstudenter har SLU som ”first institution” och två forskarstudenter har SLU som ”second 
institution”, får varje student efter avslutad utbildning en examen utfärdad av två av de sju 
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samverkande lärosätena (University of Copenhagen, Bangor University, Dresden University of 
Technology, University of Göttingen, AgroParisTech, University of Padova och SLU). 

4.8 Forskarskolor 
För att uppnå en utbildningsstruktur som både skapar en ämnesmässig forskningsgemenskap och en 
hög kvalitet på nätverk och kursutbud strävar SLU efter att utbildningen i hög grad bedrivs inom 
ramen för forskarskolor i samverkan med näringsliv, offentlig sektor och internationella partners.  

I och med att VH-fakulteten startade tre forskarskolor under 2011 så finns aktiva forskarskolor vid 
alla fyra fakulteter. Forskarskolorna är formade kring ämnesteman, ofta av tvärvetenskaplig karaktär, 
och aktivitetsutbudet skapas i samverkan med forskarstudenter och handledare. Forskarskolorna är 
öppna för alla SLU:s forskarstudenter, det krävs alltså inget formellt medlemskap eller motsvarande. 

De forskarskolor som pågått under perioden 2008–2012 utvärderades under 2012 av en extern 
sakkunnig. De bedömdes utgöra en innovation vad gäller upplägg och inriktning då de varit öppna för 
alla SLU:s forskarstudenter, och på ett utmärkt sätt utvecklats att bli en central del av både 
forskningen och utbildning på forskarnivå.   



28 (96) 
 

5 Forskning 
Forskningen vid SLU har haft en god tillväxt den senaste femårsperioden, både tack vare ökade 
statsanslag och externa bidrag och uppdrag. Tillväxten var stark i början av tidsperioden, men 
avstannade år 2010. För 2012 minskade externa bidrag och uppdrag jämfört med 2011. 

Antalet vetenskapliga publikationer fortsätter att öka. Detta är en generell trend i universitetssektorn. 
Det ska dock sägas att SLU:s andel av svensk publicering har ökat med nära en procentenhet den 
senaste femårsperioden. De vetenskapliga publikationerna har generellt ett högt genomslag, mätt i 
antalet citeringar per artikel. 

En sammanfattande bedömning är att utvecklingen inom forskningen är i linje med universitetets mål. 
Det är dock nödvändigt att noga följa de senaste två årens nedgång avseende externa bidrag och 
uppdrag. Universitetet har ett aktivitetsrelaterat anslagsfördelningssystem för att premiera 
framgångsrika miljöer med avseende på externa bidrag/uppdrag och vetenskaplig publicering.  

5.1 Extern finansiering 
SLU:s externa finansiering har den senaste femårsperioden ökat inom forskning och utbildning på 
forskarnivå, vilket är i linje med universitetets mål. Den externa finansieringen minskar dock något 
mellan 2010 och 2012 (diagram 2). Sammantaget är ökningen 12 procent under perioden 2008–2012, 
vilket motsvarar en årlig genomsnittlig ökning på 2,4 procent. 

Mellan 2011 och 2012 har externa bidrag från vetenskapliga råd och stiftelser minskat. Denna grupp 
består av vetenskapligt bedömda forskningsbidrag i konkurrens med andra. Även internationella 
bidrag minskar något, särskilt från EU. Däremot har inbetalningar från statliga myndigheter ökat. Det 
beror framför allt på att institutionen för akvatiska resurser, som tillfördes SLU vid halvårsskiftet 
2011, har förhållandevis stora forskningsbidrag från Havs- och vattenmyndigheten.   

Diagram 2: Inbetalningar av externa bidrag* och uppdrag för forskning (mnkr) 

 
*I 2009 års belopp är inbetalningen som avser forskningspropositionen (49 miljoner kronor) exkluderad. Denna 
inbetalning är av tekniska skäl bokförd som ett bidrag, men är att betrakta som ett statsanslag. 
 

SLU:s största bidragsgivare är Formas. SLU:s andel av utdelade medel från Formas har under de 
senaste åren varierat från 24 procent 2007 till 20 procent 2010 för att under 2012 uppgå till 23 
procent. SLU:s andel av utdelade medel hos Vetenskapsrådet är låg även om inbetalningarna har ökat 
den senaste femårsperioden, från 29 miljoner kronor år 2008 till 52 miljoner kronor år 2012.  
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Ett av SLU:s mål för extern forskningsfinansiering är att en ökande andel ska komma från 
internationella källor. Diagram 3 och 4 visar SLU:s internationella forskningsbidrag. 
 

Diagram 3: Bidragsinbetalningar från internationella finansiärer (tkr). 

 

Diagram 4: Andel internationella bidrag av totala bidragsinbetalningar (%). 

 

I diagram 3 och 4 utgörs övriga internationella finansiärer av ett trettiotal olika källor. Nordiska 
finansiärer, exempelvis forskningsrådet NordForsk, dominerar i den gruppen. 

Forskningsbidraget från EU kommer till största delen (56 procent) från ramprogram (Framework 
Programme = FP) för forskning och utveckling. Miljöprogrammet LIFE och strukturfondsprogrammet 
Interreg är exempel på andra EU-program från vilka SLU har haft forskningsbidrag 2012. 

5.2 Vetenskaplig publicering 
Forskare vid SLU publicerade under 2012 cirka 1 350 artiklar och ”reviews”. Det är en 
erfarenhetsmässig uppskattning baserat på uttag i Web of Science i januari 2013 och uppräknat med 
fem procent beroende på en viss eftersläpning av registreringen. Andelen artiklar av den totala 
publiceringen i Sverige som har minst en SLU-författare är cirka sex procent, vilket innebär en ökning 
om nästan en procentenhet under den senaste femårsperioden. Antalet artiklar skrivna av SLU-
författare har de senaste två åren ökat med mer än tio procent per år. Denna ökning kan till viss del 
förklaras av en ökad sampublicering. Under samma period har den nationella ökningstakten varit 
drygt fem procent per år. 
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Diagram 5: Antal artiklar med minst en SLU-adress 2001-2012* 

  

* 2012 års värde en uppskattning baserad på uttag i Web of Science i januari 2013 och uppräknad med 5 
procent. 

 En analys av 2012 års publicering visar att tio forskningsområden står för nästan hälften av det totala 
antalet publikationer vid SLU. Flest artiklar har publicerats inom området ekologi följt av 
skogsvetenskap, miljövetenskap och veterinärvetenskap. Det enskilda område som är mest 
framgångsrikt med avseende på fältnormerad medelcitering är växtvetenskap. Artiklar med minst en 
SLU-författare inom området växtvetenskap citeras i genomsnitt nästan dubbelt så ofta som 
världsgenomsnittet. Andra områden där SLU är framgångsrikt och samtidigt står för en stor andel av 
den totala publiceringen i riket är jordbruksvetenskap, mjölk- och husdjursvetenskap (88 procent av 
artiklarna har skrivits av en SLU-författare), veterinärvetenskap (72 procent) och mark och vatten (66 
procent). Observera att indelningen i forsningsområden sker i enlighet med Web of Science och att 
dessa inte alltid följer de institutions- eller fakultetsindelningar som finns vid SLU. Ett exempel är det 
framgångsrika området växtvetenskap, där forskarna har sin organisatoriska hemvist vid tre av SLU:s 
fakulteter. 

Studerar man de enskilda forskningsområdena är andelen artiklar som har skrivits av en SLU-
författare ganska stabil över tiden. Två områden där andelen artiklar skrivna av SLU-författare har 
ökat under den senaste tioårsperioden är livsmedelsvetenskap, där SLU-författare idag står för 38 
procent av landets publicering, att jämföra med 28 procent för tio år sedan, samt entomologi som 
under samma period ökat från 39 procent till 50 procent. 

Tabell 14 visar de tio forskningsområden som publicerade flest artiklar 2012 samt vilken citeringsgrad 
artiklar publicerade inom respektive område har haft under perioden 2007–2011. 
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Tabell 14: Antal publicerade artiklar för de tio forskningsområden med högst publicering 
2012, medelcitering åren 2007–2011, fältnormerad medelcitering åren 2007–2011 samt SLU:s andel 
av rikets publicering inom området åren 2007–2011. (Källa: Web of Science, InCites) 
Forskningsområde 1) Antal 

artiklar 2)  
Medelcitering  Fältnormerad 

medelcitering3)  
SLU:s andel av 
rikets publicering 
inom området 4) 

     
Ekologi 112 7,5 1,22 26% 
Skogsvetenskap 111 3,1 1,07 64% 
Miljövetenskap 108 6,9 1,45 16% 
Veterinärvetenskap  102 3,3 1,47 72% 
Växtvetenskap 83 9,5 1,88 32% 
Jordbruksvetenskap, mjölk- och  
husdjursvetenskap 

70 3,0 1,24 88% 

Biokemi och molekylärbiologi 65 7,8 0,87 6% 
Biologi 54 5,0 1,01 5% 
Agronomi 46 3,0 1,11 73% 
Mark och vatten 41 4,8 1,36 66% 
1) Indelning enligt Web of Science 
2) Avser uttag i Web of Science t.o.m. 2012-11-16 
3) Antalet citeringar dividerat med medelvärdet för alla publikationer inom samma område, år och typ av 
publikation. Ett värde på 1,0 innebär att SLU:s forskare inom området citeras i genomsnitt lika mycket som 
övriga världen. Ett värde på 1,5 innebär att man citeras 50 procent mer än genomsnittet i världen inom 
området. 
4) Andel av alla svenska artiklar inom området som har minst en SLU författare. 
 
En lista (tabell 15) över de organisationer som SLU har mest samarbete med avseende sampublicering 
innehåller sju svenska universitet, fem europeiska universitet samt två framstående utländska och två 
svenska forskningsinstitut. Enligt SLU:s strategi ska SLU verka för en fördjupad samverkan med 
närbelägna lärosäten, med ett särskilt intresse av fortsatt utveckling av samverkan med universiteten i 
Umeå, Uppsala och Lund. Sett över en femårsperiod har andelen sampublicerade artiklar med dessa 
tre universitet ökat. Jämfört med föregående år är andelen dock relativt oförändrad. 

Tabell 15: Antal sampublicerade artiklar med de mest frekventa samarbetspartnerna 2008–2012 
Uppsala universitet 400 
Umeå universitet 302 
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) 285 
Lunds universitet 194 
Stockholms universitet 145 
Karolinska institutet 122 
Köpenhamns universitet 115 
Helsingfors universitet 112 
Århus universitet 97 
Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) 87 
Göteborgs universitet 85 
Norwegian University of Life Science 79 
Skogforsk 79 
Wageningen university 76 
Max Planck Society 70 
Linköpings universitet 69 



32 (96) 
 

 

Drygt hälften av den internationella sampubliceringen sker med författare knutna till universitet och 
organisationer inom EU. Det enskilda land som SLU:s forskare i störst utsträckning sampublicerar 
med är USA följt av Tyskland. År 2012 hade tolv respektive tio procent av SLU:s artiklar en 
medförfattare från dessa länder. Övriga länder med vilka SLU har ett frekvent samarbete är England, 
Danmark, Frankrike, Finland och Norge. Av diagram 6 framgår i vilken utsträckning SLU:s forskare 
publicerar sig tillsammans med forskare i övriga delar av världen.   

Diagram 6: Sampublicering per region. 

 

5.3 Strategiska satsningar 
De strategiska målen för SLU:s forskning är bland annat att verksamheten är av högsta 
internationella klass och kännetecknas av en stark koppling mellan utbildning och forskning, att 
forskningens resultat är kända och nyttjas i samhället, samt att forskningen ska ha en stark 
internationell dimension. Under 2012 har SLU fortsatt att satsa strategiskt för att nå dessa mål, 
framför allt med utgångpunkt från de rekommendationer som kom fram i 2009 års utvärdering av 
SLU:s forskning, KoN.  

SLU:s Futureområden – fyra tvärvetenskapliga plattformar 
Globala utmaningar och nationella behov understryker behovet av forskning där den samlade styrkan 
hos SLU:s fyra fakulteter kan utnyttjas. SLU:s fyra Future-områden utgör tvärvetenskapliga 
plattformar för intern och extern samverkan, samordning av forskningsprojekt och utformning av 
större programansökningar. Områdena underlättar för SLU att ta på sig en framträdande roll som 
koordinator för stora nationella och internationella forskningsprogram.  

(1) Framtidens lantbruk 
Syftet med programmet Framtidens lantbruk är att utveckla forskning kring hållbart nyttjande av 
naturresurser med tonvikt på lantbruksproduktion och markanvändning. Under 2012 har programmet 
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utvärderats av en grupp nordiska forskare. Utvärderarna fann att programmet utgör en lyckosam och 
innovativ satsning, och att den tvärvetenskapliga ansatsen är nödvändig för att nå de högt ställda 
målen.  

(2) Framtidens skogar 
Programmet Framtidens skogar syftar till att generera ny kunskap för att förvalta skogen på ett 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt i en framtid som präglas av klimatförändring och ökad 
globalisering. Bland annat har programmet, på landsbygdsdepartementets uppdrag, informerat om den 
svenska skogsbruksmodellen under FN:s stora hållbarhetskonferens Rio+20. 

(3) Framtidens djurhälsa och djurvälfärd 
Framtidens djurhälsa och djurvälfärd fokuserar verksamheten på hur djurens livsstil påverkar deras 
hälsa och välfärd. Programmet är värd för två seminarieserier: en med tema livsstil, och en med tema 
framtidsperspektiv. Under 2012 har programmet arrangerat flera workshops, bland annat om 
veterinärmedicinska kliniska prövningar. 

(4) Människan i framtidens miljöer 
Programmet Människan i framtidens miljöer arbetar för att stötta planering och organisering av 
energieffektiva urbana områden där markhushållning sparar mark för odling av livsmedel och råvaror 
samtidigt som den förbättrar livskvaliteten för människan och bidrar till hållbara miljöer. Under sin 
första fas har programmet fokuserat på ”Den täta och gröna staden” som tematisk inriktning.  

Infrastruktur för biovetenskap – SciLifeLab 
SLU deltar i uppsalanoden av SciLifeLab – ett vetenskapligt centrum för storskalig forskning inom 
biovetenskap, medicin och miljö. SLU bidrar till samarbetet bland annat genom den nya biobank som 
etablerats under 2012. Utgångspunkten är det material som samlats in inom SLU:s forskning om 
hundsjukdomar men banken ska utvecklas till att omfatta provsamlingar för såväl andra djur som 
växter och mikroorganismer.  Som landets enda icke humana biobank har den rönt stor 
uppmärksamhet även i internationella sammanhang.  

Strategisk satsning på yngre forskare 
Under 2012 beslutade SLU att inleda en satsning i form av kvalitetsbidrag till framstående yngre 
forskare, vilket anknyter till SLU:s strategi för 2013–2016 om att identifiera och stödja lovande yngre 
forskare. Kvalitetsbidragens syfte är att ge forskarna bättre möjligheter att meritera sig och bygga upp 
en självständig forskningsverksamhet. Under 2013–2014 ska bidrag på 1 miljon kronor per år under 
två år fördelas till de fyra SLU-forskare som rankades högst i fjolårets process för nominering till 
programmet Wallenberg Academy Fellows. Planen är att satsningen på yngre forskare ska utökas från 
och med 2015 till en total nivå om cirka 15 miljoner kronor.  

Nationella strategiska satsningar 2010–2014 
SLU deltar i tre forskningsprogram inom ramen för regeringens satsning på forskning inom områden 
av strategisk betydelse för samhälle och näringsliv: Strategiska forskningsområden (SFO).  

SLU har huvudansvar för programmet Trees and Crops for the Future (TC4F), där också Umeå 
universitet och Skogforsk deltar. Målet för TC4F är att skapa en internationellt ledande 
forskningsmiljö för hållbar utveckling i Sverige, där förnyelsebara växtresurser kan användas i nya 
innovativa produkter som kommer att ersätta icke-förnyelsebara råvaror. Programmet innehåller en 
forskarskola för att på så sätt öka tvärvetenskapligheten i forskningen. TC4F är ett samarbete med 
andra stora program vid SLU som Future Forests, Icon och Berzelii Centre for Forest Biotechnology. 
Budgeten för SLU:s del i projektet uppgick år 2012 till 20,4 miljoner kronor. 
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SLU deltar även i forskningsprogrammen Bio4Energy och StandUp for Energy. Bio4Energy har som 
mål att utveckla en effektiv, hållbar process där skogen används som råmaterial för produktion av 
energi, biobränslen och nya biomaterial. De övergripande målen för programmet StandUp for Energy 
är att tillgodose framtidens ökade krav på förnybar, pålitlig och kostnadseffektiv energi och att minska 
kostnaderna för storskalig produktion av förnybar och miljömässigt hållbar elektricitet. 

Nya strategiska forskningssamarbeten 

Linnean Centre for Plant Biology in Uppsala  
Linnean Centre for Plant Biology in Uppsala är ett excellenscenter som syftar till att knyta samman 
växtbiologiforskningen inom uppsaladelen av SLU med angränsande forskning vid Uppsala 
universitet och Skogforsk. Detta ska främja den framstående forskning som bedrivs i Uppsala liksom 
kopplingen mellan grundläggande och mer tillämpad forskning inom området växtbiologi, samt leda 
till synergivinster. Under 2012 har centret bland annat genomfört flera workshops samt anordnat en 
doktorandkurs i växtvetenskap och en seminarieserie.  

PlantLink 
PlantLink har under 2012 etablerats som ett livaktigt och initiativrikt centrum för samarbete mellan 
växtforskare vid SLU och Lunds universitet. PlantLink har tillsammans med ett antal andra 
europeiska universitet agerat för att lyfta fram området ”Molecular Breeding and Plant 
Biotechnology” inom Euroleague for Life Sciences (ELLS). Fem projekt där forskare från SLU och 
Lunds universitet samverkar har fått startbidrag. Man har under året arrangerat ett antal seminarier 
med internationell medverkan på hög nivå, bl.a. ett om framtidsutsikter för växtbioteknisk forskning i 
Europa.  

Global Challenges University Network 
Kunskapen om de globala utmaningarna behöver översättas till handling genom internationellt 
samarbete. SLU har initierat ett sådant samarbete genom Global Challenges University Alliance som 
ska omfatta 25 av världens bästa universitet inom den gröna sektorn och bioekonomin. Syftet är att 
arbeta för att ta fram kunskap för att möta de globala utmaningarna inom miljöområdet, hållbar 
livsmedels- och bioenergiförsörjning, grön stadsutveckling m.m.  

Samarbetsavtal med China Academy Agriculture Sciences 
Sverige och Kina har ingått ett övergripande avtal för att underlätta handeln mellan länderna samt för 
att arbeta för kvalitet och säkerhet i jordbruks- och livsmedelsproduktionen. Som en följd av detta har 
SLU ingått ett avtal om framtida forskningssamarbeten med Chinese Academy of Agricultural 
Sciences (CAAS). Avtalet gäller särskilt forskning inom djurhållning, livsmedelsvetenskap, olika 
veterinära områden och bioenergiområdet. Samarbetet kommer bland annat att kunna innebära 
gemensamma forskningsprojekt, bilaterala seminarier, forskarutbyten och gemensamma laboratorier. 

Utveckling av spindeltrådsproteiner  
Under 2012 påbörjades arbetet med att stimulera en långsiktig samverkan mellan SLU och 
Rockefeller University i New York. Som en del i det strategiska arbetet instiftades under året Spiber 
Awards, vilket årligen möjliggör en tre månaders vistelse vid Rockefeller University för en anställd 
vid SLU i syfte att stärka samarbetena mellan dessa båda universitet.  

5.4 Större anslag till SLU:s forskare 
Lars Hennig, institutionen för växtbiologi och skogsgenetik, har tilldelats 28,8 miljoner kronor ur 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för att utveckla förståelsen för vilka mekanismer som styr vad 
olika celler i en växt ska utvecklas till och hur den kunskapen kan användas inom t.ex. växtförädling. 
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Ove Nilsson, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, har av Knut och Alice Wallenbergs 
stiftelse utnämnts till Wallenberg Scholar. Utmärkelsen innebär en tilldelning av 15 miljoner kronor 
för fri forskning under fem år. 

Inom området metabolomik har SLU-forskaren Thomas Moritz, tillsammans med forskare från Umeå 
universitet, tilldelats ett anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse om 65,3 miljoner kronor för 
uppbyggnad av en nationellt sammanhållen plattform som är knuten till SciLifeLab.  

Vid sin årliga öppna utlysning beviljande Formas totalt drygt 187 miljoner kronor till 44 projekt vid 
SLU. De fem projekt som fick störst anslag var: 

• Utveckling av virus-metagenomik och bioinformatik som verktyg för veterinär 
infektionsbiologi: 8,7 miljoner kronor, institutionen för biomedicin och veterinär 
folkhälsovetenskap (Mikael Berg). 

• Gräsmattan som ekologiskt och kulturellt fenomen: 8,4 miljoner kronor, institutionen för stad 
och land (Maria Ignatieva).  

• Modellering av metapopulationsdynamik i föränderliga landskap: 8,4 miljoner kronor, 
institutionen för ekologi (Tord Snäll). 

• Stadsodling i afrikanska städer: 7,1 miljoner kronor, institutionen för biosystem och teknologi 
(Beatrix Alsanius). 

• Utmaningar för den politiska legitimiteten inom svensk naturresursförvaltning – fallet den 
illegala jakten: 7 miljoner kronor, institutionen för stad och land (Hans Peter Hansen). 

5.5 Institutsuppgifter 
Återrapportering: SLU ska redovisa den verksamhet som kan betraktas som institutsuppgifter samt 
kostnaderna för denna. 

SLU har genomfört en ingående kartläggning av vilka verksamheter som utgör universitetets in-
stitutsuppgifter. Institutsuppgifterna är ofta integrerade i annan verksamhet och kostnaden är svår att 
hämta ur den ekonomiska redovisningen. Fakulteterna har i stället uppskattat hur mycket anslag de 
anvisar de olika institutsuppgifterna. 

Försöksverksamhet omfattar olika former av tillämpad verksamhet med syfte att skapa förutsättningar 
för vetenskapligt baserad praktik inom areella näringar och akvatiska produktionssystem. En viktig 
del av denna verksamhet är långliggande försök som bedrivs under så lång tid att det är möjligt att 
följa vad som händer i marken, skogen eller produktionssystemet på lång sikt. Denna verksamhet 
avkastar få kortsiktiga resultat, men ger en kunskapsbas för forskning och utbildning av stor betydelse 
för den långsiktiga användningen av naturresurserna. Uppskattad anslagstilldelning 2012: 52 miljoner 
kronor.  

Forskning och utveckling i samverkan med näringen avser forskning som finansieras, planeras och 
genomförs i samverkan mellan SLU och näringen. För att definieras som institutsverksamhet krävs att 
verksamheten sker i samverkan med näringen, som också tar en aktiv del i finansieringen. Uppskattad 
anslagstilldelning 2012: 63 miljoner kronor.  

Regelbunden informationsverksamhet till näring och samhälle avser verksamhet för att informera om 
resultat från aktuell forskning vid SLU. Återkommande informationsinsatser såsom trycksaker, 
konferenser, webbinformation och frågelådor har sedan länge betraktats som en central verksamhet 
för SLU. Informationen vänder sig både till näringen och till samhället i övrigt. Uppskattad 
anslagstilldelning 2012: 29 miljoner kronor.  
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Stöd till andra myndigheter avser uppgifter som utförs för att stödja andra myndigheter såsom 
utredningar, undersökningar eller deltagande i styrgrupper, kommittéer och andra organ. Stödet kan 
avse såväl svenska som europeiska myndigheter. Uppskattad anslagstilldelning 2012: 14 miljoner 
kronor.  

Klinisk verksamhet avser verksamhet inom Universitetsdjursjukhuset och VH-fakulteten som bedrivs 
som ett underlag för forskning och utbildning. Uppskattad anslagstilldelning 2012: 5 miljoner kronor.  

Samverkansanställningar avser ett antal anställningar vars innehavare är naturliga kontaktpersoner 
vid SLU för expertis inom sina respektive ämnesområden. Dessa personer har ett särskilt ansvar för 
att samverka med det omgivande samhället. Inom denna kategori har SLU infört en ny form av 
läraranställning, samverkanslektorat, vars innehavare ska kombinera sin forskning, alternativt bedriva 
klinisk verksamhet, i samverkan med det omgivande samhället. Härutöver har rektor tillsatt en 
vicerektor för samverkansfrågor. Uppskattad anslagstilldelning 2012: 12 miljoner kronor. 

5.6 Bruka utan att förbruka 
Återrapportering: SLU ska i återrapporteringen redogöra för hur myndighetens verksamhet har 
bidragit till att uppfylla regeringens vision Bruka utan att förbruka med tillhörande (4) övergripande 
mål. SLU ska göra en bedömning av hur resultaten och effekterna förhåller sig till målen i 
regeringens vision. 

(1) Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet 
och mångfald. 
Med över trettio verksamhetsorter är SLU representerat i hela landet, och forskning och utbildning 
relateras därför lätt till sektorn i olika delar av Sverige. SLU har en stark nyttotradition, och har 
grundats som svar på samhällets och näringens behov. Ett uttryck för viljan att fördjupa och förstärka 
samarbetet mellan forskning och näring är det inom svensk högskolevärld unika initiativet med 
tjugotalet samverkanstjänster på SLU, där högt meriterade forskare under halva arbetstiden samverkar 
med omgivande samhälle.  

Universitetet satsar också på att föra in entreprenörstänkande i utbildningen och skapa möjligheter för 
studenter att tidigt få intresse för företagsamhet. Universitetets holdingbolag (SLU Holding AB) har 
inrättat Student Desktop Researchers, där studenter levererar kartläggningar eller 
marknadsundersökningar till företag. SLU Holding har även ett bolag, Akretus, genom vilket 
studenter kan sälja tjänster redan under utbildningen. Olika kontaktvägar har skapats för företag som 
vill ha uppgifter utförda som examensarbete, eller erbjuda studenter praktikplats. 

(2) De gröna näringarna är miljö- och resurseffektiva och har en nyckelroll i Sveriges 
energiproduktion. 
Sverige har unika förutsättningar för att utveckla användningen av bioenergi genom skogs- och 
jordbruket. Vid SLU pågår sedan länge forskning kring bioenergi, genom snabbväxande salix och 
andra grödor och genom att ta tillvara biomassa i skogs- och jordbruk. Några av projekten drivs på 
Energimyndighetens initiativ. Ett särskilt forskningsprogram rör också stubbar som energiråvara.  

Projektet StandUp for Energy är ett exempel på forskning som främjar de gröna näringarnas möjlighet 
att ersätta fossila bränslen. Projektet vill öka den kostnadseffektiva användningen av förnybar energi 
från skogs- och jordbruket med begränsad klimat- och miljöpåverkan.  

Ett annat sådant forskningsprogram vid SLU är MicroDrive, där energieffektiva system för biogas- 
och etanolproduktion från biobränslen utvecklas i nära samarbete med intressenter från samhälle och 
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näring. I programmet pågår forskning som berör hela produktionskedjan av biobränsle, från 
produktion och lagring av växtbiomassa, till återförsel av växtnäring till jordbruksmark.  

Under 2012 har SLU:s kompetens inom vatten och vattenbruksområdet kraftigt förstärkts, vilket ger 
ökade möjlighet att bidra till utvecklingen av ett modernt, hållbart och produktivt vattenbruk. Ett 
Nationellt kompetenscentrum för forskning och kunskapsspridning kring vattenbruk har inrättats i 
samarbete med Göteborgs universitet. På området kan även ett samarbete om att utnyttja 
överskottsvärme från kraftverk i produktionen av grönsaker och fisk bidra till framväxten av en miljö-
och resurseffektiv animalieproduktion.  

(3) De gröna näringarna utmärks av omtanke, ansvarstagande och hög etik. 
Ett ansvarstagande jord- och skogsbruk innebär bland annat att produktionen bedrivs på ett 
resurseffektivt sätt och minimerar negativa effekter på t.ex. biologisk mångfald och klimatförändring.  
SLU driver flera forskningsprojekt inom området jordbruk och biologisk mångfald. Forskningen 
omfattar bl.a. effekterna på biologisk mångfald och ekosystemtjänster vid övergång till ekologisk 
produktion och ändrad markanvändning. Verksamhetsområdet fortlöpande miljöanalys som kartlägger 
miljötillståndet är en viktig kunskapskälla för forskning och myndigheter när det handlar om att uppnå 
miljömålen.  

Nationellt Centrum för Djurvälfärd bidrar genom forskning och kunskapsspridning till en mera etisk 
djurhållning både i Sverige och utomlands (se särskild avrapportering i avsnitt 5.8). Lövsta, nationellt 
forskningscentrum för lantbrukets djur som invigdes 2012, har inlett en omfattande dialog med näring 
och samhälle i frågor om djurvälfärd och livsmedelsproduktion, bland annat i nätverket Learn. Här 
ges också ett praktiskt föredöme på energihushållning genom den biogasanläggning som drivs på 
gödsel och avfall från anläggningen.  

Vid SLU bedrivs också flera forskningsprojekt som är inriktade mot säker och hälsosam mat. 
Forskningen handlar bland annat om kopplingen mellan mat och hälsa samt studier av olika bioaktiva 
ämnen i livsmedel.  

(4) De gröna näringarna bidrar till en globalt hållbar utveckling. 
Att trygga en global livsmedelsförsörjning med hänsyn tagen till förnyelsebara resurser är en 
ödesfråga, där SLU:s kunskaper bidrar aktivt på många sätt. Genom det bidrag om 40 miljoner kronor 
som SLU fick motta av Utrikesdepartementet år 2010 har en rad projekt kunnat startas i samarbete 
med länder i Afrika och Asien kring uthållig livsmedelsproduktion. Projekten, som koordineras 
genom Agricultural Sciences for Global Development (se avsnitt 6.2), syftar till att i samarbete med 
institutioner i låginkomstländer bedriva forskning av hög kvalitet och implementera resultaten, och 
samtidigt verka för kapacitetsuppbyggnad i berörda länder. Prioriterade forskningsområden inom 
området är växtförädling, odlingssystem, djurhälsa och sjukdomskontroll. Geografiskt fokus för 
verksamheten är södra Afrika, Östafrika och Centralasien. Exempel på projekt är en internationell 
workshop om hållbar akvakultur i södra Afrika.  

5.7 Hållbar utveckling 
SLU:s verksamhetsidé handlar om att utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna och 
människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Verksamhetsidén stämmer väl överens med 
intentionerna i högskolelagens första kapitel, 5 §, som föreskriver att högskolan i sin verksamhet ska 
främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.  
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Alla SLU:s utbildningsprogram har inslag av varierande omfattning med koppling till hållbar 
utveckling. Därtill har större delen av den forskning och fortlöpande miljöanalys som bedrivs vid SLU 
mycket stor relevans för den politiska målsättningen om hållbar utveckling. Under återrapporteringen 
”Bruka utan att förbruka” (avsnitt 5.6) redovisas ett urval av forskning som bidrar till 
kunskapsutveckling om hållbar utveckling. Andra exempel på detta är den forskning som bedrivs vid 
Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (avsnitt 5.9). Där pågår bland annat forskning om 
biologisk bekämpning av bladlöss och översvämningsmygg.  

Smittsamma infektionssjukdomar utgör risker för såväl global som inhemsk djurproduktion, 
livsmedelsförsörjning, djurvälfärd, folkhälsa (inklusive livsmedelssäkerhet), internationell handel och 
uppehälle för landsbygdsbefolkning i fattiga länder. Under de senaste decennierna har antalet 
internationella utbrott av allvarliga djursjukdomar ökat. Några exempel på detta är det globala 
utbrottet av högpatogen fågelinfluensa samt utbrott av klassisk svinpest och mul- och klövsjuka inom 
EU. Centrum för globala djursjukdomar (CGD) arbetar med att stärka forskningen och öka 
engagemanget inom området globala smittsamma djursjukdomar inom SLU.  

One Health är ett begrepp som beskriver ett integrerat synsätt på human- och veterinärmedicin. Detta 
är av stor betydelse framför allt vad gäller zoonoser, dvs. infektioner som sprids mellan djur och 
människa. Nätverket för infektionsekologi och epidemiologi, IEE, är ett samarbete mellan forskare 
vid SLU, Uppsala universitet, Statens veterinärmedicinska anstalt och Linnéuniversitetet. IEE 
tillhandahåller en plattform för tvärvetenskapliga utbyten inom One Health-frågor, och har bland 
annat anordnat forskningsseminarier på teman såsom vektorburna sjukdomar och livsmedelsburna 
infektioner.  

5.8 Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) 
Återrapportering: SLU ska redovisa utvecklingen för Nationellt centrum för djurvälfärd. 

SCAW samordnar forskning, uppdragsutbildning och expertutlåtanden samt arrangerar konferenser 
och workshops med anknytning till djurvälfärd. Verksamheten omfattar alla djurslag, med betoning 
på lantbruks- och försöksdjur. SCAW samlar nationell kompetens inom djurskydds- och 
djurvälfärdsområdet. I styrgruppen är Landsbygdsdepartementet, Jordbruksverket och länsstyrelserna 
adjungerade. SCAW samarbetar kontinuerligt med ansvariga myndigheter genom att medverka i 
expertkommittéer, referensgrupper och utredningar, både nationellt och på EU-nivå. 

För Sveriges räkning kommer SCAW att delta i ett nätverk för djurvälfärdsfrågor inom EU. SCAW 
har av EU-kommissionen tilldelats pilotprojektet ”A pilot project on coordinated European animal 
welfare network (SANCO 2012/10293)” vilket innebär att SCAW ska lägga fram förslag på hur ett 
europeiskt djurvälfärdsnätverk kan arbeta.  

Under 2012 har SCAW avrapporterat flera regeringsuppdrag, till exempel hur man kan minska 
stressen för djur vid transporter och hur man tar fram alternativa metoder till djurförsök (3R: Refine, 
Reduce, Replace). SCAW har, förutom att vara Sveriges kontaktpunkt för validering av alternativa 
metoder (PARERE), även fått uppdraget att vara Sveriges kontaktpunkt för vetenskapligt stöd 
beträffande skydd av djur vid tidpunkten för avlivning. 

SCAW har under året arrangerat en tvådagars djurskyddsutbildning inom pälsdjursnäringen för 
veterinärer, anställda vid länsstyrelser och brukare. SCAW har även medverkat inom SLU:s 
grundutbildningar och vid andra centrumbildningars seminarier och konferenser.  
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SCAW:s föreståndare har av regeringen utnämnts som expert i den nya Centrala djurförsöksetiska 
nämnden som ska överpröva beslut från de regionala nämnderna och efterhandsutvärdera vissa 
djurförsök. SCAW är också representerad i Uppsala djurförsöksetiska nämnd. 

5.9 Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC)  
Återrapportering: SLU ska redovisa utvecklingen av och kostnaderna för Kompetenscentrum för 
biologisk bekämpning. 

Regeringen har tilldelat SLU ett uppdrag med tillhörande medel för att skapa ett Kompetenscentrum 
för biologisk bekämpning (Centre for Biological Control, CBC).  CBC har fokus på bekämpning av 
skadegörare med levande organismer, för ett uthålligt nyttjande av biologiska naturresurser. Fem 
forskare knutna till centret bedriver forskning och stimulerar utveckling och tillämpning av biologisk 
bekämpning i nära samverkan med intressenter. Forskarna driver projekt som tillsammans omfattar 
hela kedjan från mekanismstudier på laboratoriet till effektutvärderingar i fält, och även tar hänsyn till 
utformningen av det omgivande landskapet. CBC har under året fått ytterligare forskningsmedel från 
bland annat Formas och Jordbruksverket för en fördjupning av basforskningen.  

I april arrangerade centret ett invigningssymposium: ”Towards Integrated Biological Control” med 
cirka 80 deltagare från 13 olika länder. Förutom forskare deltog representanter från myndigheter, 
företag och rådgivning. I november arrangerade CBC ett nationellt möte: ”Biologisk bekämpning och 
dess roll i integrerat växtskydd”, speciellt riktat till avnämare. Drygt 100 personer deltog, däribland 
odlare, rådgivare, samt myndighets- och företagsrepresentanter. Som svar på starka önskemål kommer 
CBC att göra detta möte till en årligen återkommande aktivitet. 

Biologisk bekämpning är en självklar del av integrerat växtskydd (IPM). Forskare från CBC har 
deltagit i flera IPM-möten under året, både nationellt och internationellt. Man har även presenterat 
centret och sin forskning på internationella konferenser och knutit nya kontaker. Ett fördjupat 
forskningssamarbete har inletts med CABI (Storbritannien) och AgResearch (Nya Zeeland), vilka 
båda har mycket framstående forskning inom området. 

Två exempel på internationella uppdrag där CBC-forskare engagerats under 2012 är medlemskap i 
European Foods Safety Authority:s vetenskapliga panel PPR (Plant Protection Products and their 
Residues), samt deltagande i planeringsgruppen för forskningsprogrammet Humidtropics som leds av 
International Institute of Tropical Agriculture.  

År 2012 uppgick kostnaderna för CBC till 4 miljoner kronor. 

5.10 Ekonomisk redovisning av forskning och utbildning på forskarnivå 
Återrapportering: SLU ska redovisa kostnader per redovisningsområde samt intäkter på 
anslagsmedel, avgifter respektive externa bidrag. SLU ska för kostnader och intäkter för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå göra en uppdelning på grundutbildning och uppdragsutbildning 
samt för forskning och utbildning på forskarnivå göra en uppdelning på forskning och 
uppdragsforskning. 

Av tabell 16 framgår intäkter, kostnader samt finansiering för redovisningsområdet forskning och 
utbildning på forskarnivå. 

Det ekonomiska resultatet för forskning och utbildning på forskarnivå uppgår till -49 miljoner kronor 
för 2012. Forskning och utbildning på forskarnivå redovisar ett utgående kapital på 302 miljoner 
kronor. 
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Underskottet 2012 var planerat mot bakgrund av det positiva kapitalet som finns inom 
redovisningsområdet. Universitetet har medvetet strävat efter att öka antalet anställda inom forskning 
och utbildning på forskarnivå. Dessutom ökar lokalkostnaderna inom redovisningsområdet som ett 
resultat av att inflyttning har skett i nybyggda lokaler. 

Av intäkterna till redovisningsområdet utgör statsanslaget 49 procent (2011: 50 procent). 

Tabell 16: Intäkter, kostnader och finansiering för redovisningsområdet forskning och utbildning på 
forskarnivå (tkr) 
 
  2010 2011 2012 

Balanserad kapitalförändring *** 390 561 386 100 351 839 

Justering av kapital * -39 909 -961 -901 

Intäkter** 1 912 274 1 975 105 2 051 629 

varav forskning 1 823 867 1 890 941 1 961 097 

varav uppdragsforskning 88 407 84 164 90 532 

Kostnader -1 880 292 -2 006 596 -2 104 569 

varav forskning -1 788 039 -1 919 351 -2 010 208 

varav uppdragsforskning -92 253 -87 245 -94 361 

Res. från andelar i dotterföretag 358 -2 754 73 
Transfereringar saldo   -3 900 3 900 

Årets kapitalförändring 32 340 -38 145 -48 967 
S:a kapital *** 382 992 346 994 301 971 

Finansiering via    

   Anslag 957 691 978 088 1 006 341 
   Bidrag 704 592 733 571 782 526 
   Avgifter 220 061 240 603 249 011 

* En stor översyn gjordes 2010 då kapital började bokföras på redovisningsområde. 
** I intäkter ingår även finansiella intäkter. 
*** Differensen mellan s:a kapital ett år och balanserad kapitalförändring följande år beror på 
resultatdispositioner. 

Prestationsmått forskning och utbildning på forskarnivå 
I tabell 17 redovisas kostnad per publikation. I beräkningen av kostnaden är institutsuppgiften, 
förvaltning av SLU:s egna fastigheter (den del som hyrs till externa hyresgäster) och lantbruksdrift 
exkluderade. Uppgifter om antalet vetenskapliga publikationer har hämtats från Web of Science och 
inkluderar artiklar och reviews. Eftersom det förekommer en eftersläpning av registeringen i Web of 
Science, är 2012 års värde en uppskattning som är baserad på ett uttag i januari 2013 och som har 
räknats upp med 5 procent.  

Tabell 17 antyder en trend att SLU ökat produktiviteten inom forskning och forskarutbildning de 
senaste åren. Prestationsmåttet ska dock tolkas med stor försiktigt eftersom forskningsintäkterna även 
används i andra syften är att direkt finansiera vetenskaplig publicering. 
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Tabell 17: Kostnad per publikation (tkr) 2008–2012 
  2008 2009 2010 2011 2012 

Kostnad 1 562 842 1 631 189 1 671 136 1 788 372 1 897 273 
Vetenskapliga publikationer 922 994 1 056 1 177 1 338 
Kostnad per publikation 1 695 1 641 1 583 1 519 1 418 
 

Utbildning på forskarnivå är inte avskild i den ekonomiska redovisningen, och därför kan kostnaden 
för att utbilda en forskarstudent bara uppskattas. Lönekostnaden för anställda forskarstudenter 
finns i systemet och med antagandet att lönen är cirka 60 procent av kostnadsmassan kan 
kostnad per anställd forskarstudent schablonmässigt beräknas (tabell 18). I beräkningen ingår 
enbart forskarstudenter med doktorandanställning, dvs. exklusive forskarstudenter som inte har 
anställning vid SLU. 

I den totala kostnaden för att utbilda en forskarstudent ingår även kostnader för handledning. 
Handledningen är ofta integrerat i forskningsprocessen – handledare och forskarstudent utför 
forskningen tillsammans och bidrar gemensamt till att ny kunskap skapas. Endast delar av 
handledningen utförs vid formella möten som handledaren eller forskarstudenten har kallat till. 
Det finns idag inga uppgifter hur mycket tid en handledare lägger per forskarstudent, varför SLU 
valt att inte redovisa den delen av kostnaden. SLU har för avsikt att undersöka om det är möjligt 
att utveckla metod för att beräkna handledningskostnader. 

Tabell 18: Kostnad per anställd forskarstudent (tkr) 2008–2012 
  2008 2009 2010 2011 2012 

Lönekostnad   265 293 308 319 341 
Övriga kostnader* 177 196 205 213 227 
Kostnad per anställd 
forskarstudent 

442 489 514 532 568 

*Schablonmässig beräkning av lokal- och driftskostnad. 
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6 SLU möter omvärlden 
Ett av SLU:s mål är att verksamheten bedrivs i samverkan med utvalda lärosäten, sektorerna och 
samhället i övrigt.  

Samverkan kan enklast definieras som att två eller flera parter verkar tillsammans för att åstadkomma 
resultat som skulle vara svåra eller omöjliga att uppnå på egen hand. SLU ansluter sig till 
Högskoleverkets indelning av universitetens samverkansuppgifter i tre områden, nämligen samverkan 
för: 1) kunskapsutveckling och tillväxt, 2) bättre universitetsutbildning och 3) utveckling av 
demokrati.   

6.1 Samverkan med det omgivande samhället 
Samverkansuppgiften vid SLU finns mycket tydligt uttryckt i universitetets verksamhetsidé och 
avspeglar SLU:s ambition att verka som de gröna sektorernas kunskapsmotor. Universitetets 
historiska tradition av närkontakt med lantbruks- och skogssektorerna har medfört att samverkan har 
en tydlig anknytning till både forskning, fortlöpande miljöanalys och utbildning. Idag samverkar SLU 
med flera hundra olika intressenter som t.ex. företag, myndigheter, organisationer och skolor. SLU:s 
rikstäckande organisation innebär att forskare vid alla SLU:s orter bidrar till att utveckla respektive 
regions näringsliv och skolväsende – en grön samverkan för hela Sverige. I samverkansuppgiften 
ingår också ett strategiskt samarbete med utvalda svenska och utländska lärosäten.  

SLU har sedan 2010 markerat samverkans centrala betydelse för universitetet genom att en vicerektor 
för samverkan placerats i universitetsledningen. Sedan 2012 finns även 18 samverkanslektorer med 
särskilt ansvar för samverkan med det omgivande samhället inom t.ex. växtodling, skogsbruk, 
växtskydd, bioenergi, animalieproduktion, livsmedelsområdet, samhällsplanering och viltförvaltning. 
Dessa högt kvalificerade personer bedriver egeninitierad forskning på halvtid och centralt finansierad 
samverkan på halvtid.  

Inför den planerade uppföljningen av forskningsutvärderingen Kvalitet och nytta (KoN) som 
genomfördes 2009, arrangerade SLU ett dialogseminarium med ett 40-tal av SLU:s viktigaste 
intressenter. Seminariet resulterade bland annat i önskemål från intressentsidan om ett tydligare SLU: 
att skarpare avgränsa vad universitetet gör och inte gör. Satsningen på samverkanslektorerna ansågs 
som mycket spännande, men man efterlyste ytterligare synliggörande av dessa experter för att 
underlätta kontakt och möjliggöra syntes av komplexa problemområden. Från intressenternas sida 
efterlystes dessutom ett mer utvecklat värderingssystem för forskningens nytta. 

SLU:s samarbete med Skansen skapar möjligheter att möta nya målgrupper. Under 2012 har ett 
tjugotal forskare informerat allmänheten om Östersjömiljön och odlad fisk, mikroorganismer vid 
jäsningsprocessen i brödet samt spannmål ur ett historiskt perspektiv. På ett temaseminarium fick 
Skansens personal möjlighet att diskutera ”Mat och matproduktion” med några av SLU:s forskare. 
Veterinärstudenter från SLU har träffat barn och ungdomar på Skansen för att genom korta 
populärvetenskapliga stafettföreläsningar väcka intresse och sprida kunskap om djur och natur. 

Av övriga samverkansaktiviteter som genomförts under 2012 kan nämnas ett mycket välbesökt 
seminarium om Djur-Natur-Hälsa. Detta synliggjorde SLU:s kompetens inom ”grön rehabilitering” 
för intressenter från vård- och utbildningsväsende.  

6.2 Samverkan för global utveckling 
Globala trender som en ökad världsbefolkning och klimatförändringar ställer stora krav på en effektiv 
och miljöanpassad matproduktion i alla länder, inte minst i låginkomstländerna. FN:s milleniemål om 
en halvering av antalet svältande människor till 2015 är långt ifrån uppfyllt.  
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SLU tar sin del av det gemensamma ansvaret på stort allvar, och tryggad livsmedelsförsörjning är ett 
centralt utbildnings- och forskningsområde vid SLU. Den 1 januari 2012 inrättades programmet 
Agricultural Sciences for Global Development (SLU Global) för att genomföra universitetets strategi 
för global utveckling och fattigdomsbekämpning. Under perioden 2012–2017 har programmet i 
uppdrag att bidra med en vetenskaplig bas för lantbrukssektorns utveckling i låginkomstländer med 
särskilt fokus på Afrika.  

Fem tematiska forsknings- och utbildningsområden utvecklas inom programmet. Dessa syftar till att 
SLU:s forskningsmiljöer ska engageras för att tvär- och multidisciplinärt arbeta med några av vår tids 
viktigaste frågor. De fem områdena avser: ökad effektivitet inom lantbruksproduktion, 
markanvändning och klimatförändringar, återställa fördärvade marker, storskalighet och småskalighet 
i förhållande till livsmedelssäkerhet och fattigdomsbekämpning, samt lantbruk i och nära staden. 

SLU Global ger samarbetspartners och intressenter en tydlig ingång till SLU:s aktiviteter inom dessa 
områden. Temaledarna har under året skapat nätverk av forskare och lärare från många olika 
discipliner inom och utanför SLU. Resultatet är bl.a. att flera nya arbetsgrupper har skapats för att 
tillsammans arbeta med de komplexa forskningsfrågor som global utveckling kräver svar på. 
Forskarstudenter inom SLU har fått tillfälle att delta i nationella och internationella seminarier och 
forskningssamarbeten genom olika initiativ från temaledarna.    

För tredje året i rad fick SLU under året ta del av regeringens särskilda satsning på global 
livsmedelsförsörjning. SLU beviljades 2012 ett bidrag om 20 miljoner kronor för att genom riktade 
utbildningsinsatser bidra till en modern och relevant högre utbildning inom lantbruksområdet vid 
afrikanska partneruniversitet. Tidigare medel från Utrikesdepartementet 2010 och 2011 har finansierat 
forskningssamarbete, forskarutbyten och vetenskapliga workshops tillsammans med främst afrikanska 
samarbetspartners. Resultaten från 2010 års satsning presenterades under ett vetenskapligt symposium 
i Uganda, med deltagare från SLU och afrikanska och centralasiatiska partneruniversitet.  

Inom ramen för den första ansökningsomgången inom Sida:s nystartade program för bilaterala 
samarbeten (”Research Training Partnership Programme as an integral part of Institutional Research 
Capacity Strengthening”) har SLU preliminärt beviljats ansökningar som tagits fram tillsammans med 
universitet i Rwanda och Bolivia.  

Under 2012 har SLU inlett ett formellt samarbete med det afrikanska utbildningsnätverket “The 
African Network for Agriculture, Agroforestry and Natural Resources Education” (Anafe). SLU har 
också varit en aktiv partner i den inledande fasen av det Sida-finansierade projekt ”Strengthening 
Africa's Strategic Agricultural Capacity for Impact on Development”. Bland annat har SLU utfört ett 
pedagogiskt utvecklingsuppdrag respektive en studie om risker och osäkerhet inom jordbruket.   

SLU har även under året bidragit med tio kurspaket till det samlade svenska erbjudandet till Brasilien 
inom ramen för landets stipendieprogram “Vetenskap utan gränser” (Ciência sem fronteiras). 
Samtliga kurspaket utgör en del av SLU:s ordinarie masterprogram. Stipendieprogrammet, som 
huvudsakligen finansieras av den brasilianska regeringen, är inriktat mot vetenskap och teknik och 
syftar till att ge brasilianska studenter möjligheten att studera eller utföra forskning vid utländska 
toppuniversitet. 

6.3 Prestationsmått för samverkan 
Av resultatredovisningen ska framgå hur verksamhetens prestationer utvecklas med avseende på 
volym och kostnad. Eftersom samverkansaktiviteter är integrerade med utbildning och forskning och 
därmed inte särredovisas i bokföringen är det svårt att hitta prestationer som går att ställa i relation till 
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kostnader av olika slag. SLU redovisar därför tre slags prestationer som ger indikationer på 
omfattning av samverkan med det omgivande samhället: intäkter i uppdragsverksamhet (tabell 19), 
antal adjungerade lärare (tabell 20) samt antal företagsdoktorander (tabell 21). 

I tabell 19 redovisas intäkter i uppdragsverksamhet. Trenden är att SLU:s intäkter av uppdrag ökar 
under tidsperioden. Förändringen mellan 2011 och 2012 förklaras delvis av att institutionen för 
akvatiska resurser förts till SLU. Institutionen finansieras i hög omfattning av uppdrag inom 
miljöanalys. Intäkter av uppdrag, exklusive den nya institutionen, ökade med 15,4 miljoner kronor 
mellan 2011 och 2012, knappt 8 procent. 

I tabell 20 redovisas omfattningen av adjungering av lärare. En adjungering baseras vanligen på att 
universitetet knyter en expert till sig som är anställd av annan arbetsgivare inom näringslivet eller 
offentlig sektor. Tabell 20 visar att det sker ett visst utbyte med det omgivande samhället genom 
adjungering av lärare. År 2012 omfattade verksamheten sammanlagt 15 individer som tillsammans 
utgjorde 3 årsarbetare. 

Antalet forskarstudenter som genomför sin utbildning i samverkan med en extern arbetsgivare, så 
kallade företagsdoktorander, har ökat de senaste fem åren (tabell 21). Under 2012 fanns 41 
företagsdoktorander vid SLU. Det motsvarar cirka sex procent av det totala antalet aktiva 
forskarstudenter, ungefär två procentenheter högre än 2008. 

Tabell 19: Intäkter i uppdragsverksamhet 2008–2012 (tkr) 
  2008 2009 2010 2011 2012 

Uppdragsforskning 112 940 92 350 88 407 84 164 90 532 
Uppdrag miljöanalys 60 573 102 787 96 925 114 353 137 070 
Uppdragsutbildning 8 871 14 790 14 434 13 361 12 450 
Totalt 182 384 209 927 199 766 211 878 240 052 
 

Tabell 20: Adjungerade lärare 2008–2012, årsarbetare (antal individer inom parentes) 
  2008 2009 2010 2011 2012 
Adjungerad professor 2,6 (14) 2,2 (13) 1,9 (8) 2,5 (12) 2,8 (14) 
Adjungerad lektor 0,1 (2) 0,5 (3) 0,5 (3) 0,2 (3) 0,2 (1) 
Totalt 2,7 (15) 2,7 (16) 2,4 (11) 2,7 (15) 3,0 (15) 
 

Tabell 21: Antal företagsdoktorander 2008–2012 
 2008 2009 2010 2011 2012 
Antal företagsdoktorander 25 23 29 35 41 
 

Utöver dessa prestationer är också antalet inkomna remisser (tabell 22) en indikator på universitetets 
samverkan med samhället. Remisser kommer framför allt till SLU för att universitetet bedöms ha 
ämneskompetens inom området. Under 2012 sände ett trettiotal instanser remisser till SLU. 
Jordbruksverket är tillsammans med Miljödepartementet de dominerande avsändarna. Under 2012 
inkom 130 remisser till SLU centralt. Det verkliga antalet remisser är dock sannolikt högre eftersom 
många remisser, särskilt de som kräver ämneskompetens, ställs direkt till en institution eller 
motsvarande. 
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Tabell 22: Antal inkomna remisser till SLU centralt 
 2008 2009 2010 2011 2012 

Antal inkomna remisser 126 118 102 122 130 
 

6.4 Innovation – SLU Holding 
SLU Holding AB:s uppgift är att skapa ekonomisk tillväxt och en ökad samhällsutveckling genom 
kommersialisering av nya forskningsbaserade produkter och tjänster från SLU. Verksamheten bedrivs 
på affärsmässiga grunder och består framför allt av innovationssupport och investeringskapital. SLU 
Holding AB ägs till 100 procent av SLU och är verksamt på samtliga SLU:s huvudorter. 

Under året har ett flertal nyinvesteringar gjorts. Exempelvis har Duttal AB startats med affärsidén att 
utveckla innovationer för att motverka livsstilsrelaterade tillstånd som exempelvis fetma. En 
saminvestering, tillsammans med Lunds universitets holdingbolag, har gjorts i ConCellae AB för att 
möjliggöra kommersialisering av forskningsresultat som kan komma att bli viktiga för framtida 
bekämpning av antibiotikaresistenta bakterier. SLU Holding har även gått in som delägare i 
Concellaes dotterbolag ApiCellae, vilket verkar inom djurhälsa. Följdinvesteringar har gjorts i de 
befintliga portföljbolagen Isconova, Arocell och Captigel, samtidigt som ett begränsat antal aktier 
avyttrats i Arocell för att möjliggöra nyinvesteringar i nya lovande innovationer. Portföljbolaget 
NAHC har signerat en överenskommelse med ett holländskt konsortium om etablering av verksamhet 
i Holland. Portföljbolaget Captigel har signerat sitt första leverans- och licensavtal. 

SLU Holding satsar på att öka intresset för entreprenörskap bland SLU:s studenter. Detta sker bl.a. 
genom det helägda bolaget Akretus AB som tillhandahåller konsulttjänster utförda av SLU-studenter. 
För att ge möjlighet till praktisk användning av kunskaper från utbildningen redan under studietiden 
erbjuds studenter timanställning som Student Desktop Researchers, vilka bland annat genomför 
marknadsundersökningar och utredningar för SLU Holding, innovationsprojekten och 
portföljbolagen.  

SLU Holdings internationella nätverk har stärkts genom nordiskt samarbete, och genom 
samarbetsavtal med kinesiska partners för lansering av innovativa lösningar i Kina och Asien. För att 
främja kvinnors entreprenörskap vid SLU finansieras SLU Holding av Tillväxtverket för att driva 
entreprenörskapsprogrammen Trampolin och Startgrop.  

Tillsammans med Uppsala Universitet Innovation drivs projektet Smurf, som initierar och finansierar 
forskningssamarbeten med små och medelstora bolag. Totalt har fem SLU-projekt beviljats medel 
under året. I samarbete med Uppsala Universitet Innovation erbjuder SLU Holding verifieringsmedel 
för kommersiellt intressanta idéer. Dessa medel hanterades tidigare av Vinnova. 

Inom innovationssupporten finns ett fortsatt stort intresse från SLU:s forskare att ta del av SLU 
Holdings kostnadsfria tjänsteutbud. Med medel från Utbildningsdepartementet har en idébank skapats 
för att ta tillvara på och nyttiggöra bra forskningsresultat och idéer där upphovspersonen själv inte är 
intresserad av driva kommersialiseringsprocessen. 

6.5 Prestationsmått innovation 
Att följa upp innovationsverksamhet är komplext, och standardiserade nyckeltal inom området saknas. 
SLU redovisar antal nya ärenden som hanterats av SLU Holding AB. För att ett ärende ska registreras 
krävs att holdingbolaget gjort en substantiell insats och bidragit till mervärde i forskarens 
kommersialiseringsprocess. Prestationsmåttet ger en indikation på forskarnas intresse av att 
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kommersialisera sina resultat. Måttet tar ingen hänsyn till kvaliteten i hanteringen, slutresultatet eller 
tidsåtgången i olika ärenden. 

Detta prestationsmått är således en indikator på omfattningen av innovationsverksamheten inom SLU. 
Det är på intet sätt heltäckande, utan bör i framtiden kompletteras med andra mått för att ge en bättre 
helhetsbild över prestationer inom innovation. 

Tabell 23: Antal nya ärenden hanterade av SLU Holding 2008–2012 
 2008 2009 2010 2011 2012 
Antal ärenden 37 48 26 31 44 
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7 Fortlöpande miljöanalys 
Fortlöpande miljöanalys ingår sedan 1997 i SLU:s uppdrag och ger SLU en unik roll bland landets 
universitet. Utgångspunkt för verksamheten är samhällets behov av beslutsunderlag så som de 
uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och den övergripande målsättningen 
om hållbar utveckling. Att SLU bedriver fortlöpande miljöanalys motiveras främst av synergierna 
med forskning om de biologiska naturresurserna. I linje med landsbygdsdepartementets strategiska 
mål ”Bruka utan att förbruka”, ingår i SLU:s målsättning för området att erbjuda beslutsunderlag som 
innebär att resursutnyttjande och miljökonsekvenser kan beaktas samtidigt. 

Den fortlöpande miljöanalysen är organiserad i universitetsgemensamma program. Syftet är att samla 
hela SLU:s kompetens inom olika områden och att bidra till en effektiv extern och intern dialog. Som 
ett led i att inordna institutionen för akvatiska resurser i universitetet, har ett tionde 
miljöanalysprogram, Kust och hav, inrättats under året (tabell 24). 

Enligt Statskontorets miljöövervakningsutredning som presenterades under början av 2012 är SLU en 
stark och viktig aktör i det nationella miljöövervakningssystemet. Statskontoret framhåller vikten av 
forskningsanknytning, dels som ett effektivare sätt att utnyttja befintliga resurser för att uppfylla syftet 
med miljöövervakningssystemet, dels möjligheten till fler analyser av data och tolkningar av olika 
resultat. Statskontoret visar samtidigt på bristande resurser till miljöövervakningen som en följd av att 
EU-direktiv ställer ökade krav på rapportering. 

Miljöövervakningsdata används för uppföljning av miljökvalitetsmålen och SLU har bidragit till 
Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljömålen 2012, Steg på vägen. SLU kommer fortsatt 
söka lösningar för att utveckla verksamheten och rollen inom miljöövervakningen, bland annat genom 
att ytterligare stärka kopplingen mellan forskning och fortlöpande miljöanalys. En del i detta är 
utveckling av forskningsinfrastrukturer som svenska LifeWatch (bioversitetsdata), Wram 
(viltpositioneringsdata) och Rinfi (historiska skogsdata). Dessa påverkar också möjligheterna att 
anpassa och utveckla näringarna på ett ansvarsfullt sätt genom att tillgänglighet och användning av de 
data som samlas in inom ramen för SLU:s fortlöpande miljöanalys ökar. 

En utvärdering som gjorts av mediebilden av SLU visar hur fortlöpande miljöanalys i hög grad bidrar 
till att öka universitetets legitimitet och stärka varumärket, såväl regionalt vid SLU:s orter som 
nationellt. 
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Tabell 24: Översikt över SLU:s tio miljöanalysprogram, hur de relaterar till nationella miljökvalitetsmål, 
större uppdrag och datavärdskap inom programmet, samt nationell och internationell samverkan och 
rapportering. Tabellen visar även totala intäkter per program 2011 och 2012. (Förkortningar förklaras i 
kapitel 13.) 
Program 
/omsättning totalt 
2012 (2011), mnkr 

Nationella 
miljökvalitetsmål 
/större uppdrag och 
datavärdskap 

Nationell samverkan Internationell rapportering och 
samverkan 

    
Skog    
66,1 (67,0) Levande skogar, Ett 

rikt växt- och djurliv, 
Begränsad 
klimatpåverkan 
/Sveriges officiella 
statistik om skog, 
Markinventeringen, 
Integrerad 
monitoring, 
Viltskadecenter 

Jordbruksverket, 
Länsstyrelserna, 
Naturvårdsverket, 
Skogsstyrelsen, 
Svenska 
Jägareförbundet 

E-forest, FAO, Eurostat, European 
Forest Data Centre, ENFIN, EU:s 
art- och habitatdirektiv, Forest 
Europe, FN:s luftvårdskonvention, 
klimatrapportering (se program 
Klimat) 

Jordbrukslandskap    
28,3 (30,0) Ett rikt 

odlingslandskap 
/Nationell 
Inventering av 
Landskapet i Sverige 
(NILS) 

Jordbruksverket, 
Naturvårdsverket, 
Riksantikvarieämbetet, 
Länsstyrelserna 

EEA, EU:s art- och habitatdirektiv, 
uppföljning av EU:s 
jordbrukspolitik CAP 

Sjöar och 
vattendrag 

   

50,1 (26,0) Levande sjöar och 
vattendrag 
/Myndighetsstöd, 
Nationellt 
datavärdskap för 
sjöar och vattendrag 

Havs- och 
vattenmyndigheten, 
Jordbruksverket, 
Länsstyrelserna, 
Naturvårdsverket, 
Skogsstyrelsen, SCB 

EEA, Eionet, EU:s miljödirektorat, 
EU:s ramdirektiv för vatten, EU:s 
art- och habitatdirektiv, HELCOM, 
ICES, OSPAR, UNECE - ICP 
Waters 

Kust och hav    
89,6 (-) Hav i balans/EU:s 

datainsamlingsförord
ning (DCF), 
datavärdskap 
kustfisk, 
myndighetsstöd 

Havs- och 
vattenmyndigheten, 
Länsstyrelserna, 
Naturvårdsverket 

EU:s havsmiljödirektiv, EU:s art- 
och habitatdirektiv, ICES, 
HELCOM, OSPAR, STECF 

Bebyggd miljö    
1,9 (2,5) God bebyggd miljö, 

Ett rikt 
odlingslandskap 

Boverket, kommuner, 
Länsstyrelserna, LRF, 
Naturvårdsverket, 
Riksantikvarieämbetet, 
Trafikverket 

Europeiska landskapskonventionen, 
FN:s barnkonvention 

Klimat    
3,3 (6,0) Begränsad 

klimatpåverkan 
/Databas för 
internationell 
klimatrapportering, 
databas för historiska 
och nutida 
fenologidata 

IVL, Jordbruksverket, 
Naturvårdsverket, 
Skogsstyrelsen, SMHI 

EU:s monitoringmekanism, 
European Phenology Network, FN:s 
klimatkonvention och 
Kyotoprotokollet, ICOS, 
växthusgasprognoser för sektorn 
LULUCF, SMED. Stöd till 
regeringen i klimatförhandlingar 
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Biologisk mångfald    
123,3 (123,0)* Ett rikt växt- och 

djurliv, Myllrande 
våtmarker, Storslagen 
fjällmiljö/ Svenska 
artprojektet och 
Nationalnyckeln till 
Sveriges flora och 
fauna, nationellt 
datavärdskap för 
arter, Svenska 
LifeWatch 

Havs- och 
vattenmyndigheten, 
Jordbruksverket, 
Länsstyrelserna, 
Naturvårdsverket, 
Skogsstyrelsen 

CAFF, EU:s  art- och 
habitatdirektiv, EU:s fågeldirektiv, 
ETC-BD, European Centre for 
Nature Conservation, GBIF 
Sweden, Global Taxonomy 
Initiative, IUCN, Konventionen om 
biologisk mångfald, LifeWatch, 
Planta Europa 

Övergödning    
13,0 (15,0) Ingen övergödning 

/SLU VattenNAV, 
Nationellt 
datavärdskap för 
jordbruksmark 

Jordbruksverket, 
Naturvårdsverket, 
Vattenmyndigheterna, 
HaV, SMED 

EU:s ramdirektiv för vatten, EU:s 
marina direktiv, EU:s nitratdirektiv, 
SMED (rapportering till EEA, 
HELCOM, OSPAR) 

Försurning    
14,4 (11,5) Bara naturlig 

försurning, Levande 
sjöar och 
vattendrag/Integrerad 
kalkeffektuppföljning 
(IKEU) 

Naturvårdsverket, 
Skogsstyrelsen 

FN:s luftvårdskonvention, 
REFRESH, WISER 

Giftfri miljö    
16,5 (17,0) Giftfri 

miljö/Kompetenscent
rum för kemiska 
bekämpningsmedel 
(CKB) 

Jordbruksverket, KemI, 
Livsmedelsverket, LRF, 
Naturvårdsverket, SGU, 
Skogsstyrelsen, Svenskt 
växtskydd, 
Vattenmyndigheterna, 
SVA 

Baltic COMPASS, EEA, EU:s 
ramdirektiv för vatten, EU:s direktiv 
om växtskyddsmedel, uppföljning 
av EU:s jordbrukspolitik CAP, FN:s 
luftvårdskonvention 

Gemensamt    
14,6 (14,5) /Verksamhetsstöd Lantmäteriet, 

Naturvårdsverket, 
Rymdstyrelsen, 
Skogsstyrelsen, SMHI 

GEO, GMES 

* Total intäkt 2011 har justerats i förhållande till årsredovisningen 2011. 

7.1 Växelverkan mellan miljöanalys och övriga redovisningsområden 
Det första övergripande målet för fortlöpande miljöanalys är att det ska finnas en stark koppling 
mellan fortlöpande miljöanalys och övriga verksamhetsgrenar inom SLU. 

Data och databaser från fortlöpande miljöanalys används i ett flertal utbildningar på grundnivå och 
avancerad nivå och utgör även underlag vid examensarbeten. Till exempel har samtliga data från 
Riksskogstaxeringens första inventering tillgängliggjorts i databasformat och analyser baserat på hela 
tidsserien har använts för utveckling av ett nytt moment inom undervisningen på 
jägmästarprogrammet. 

Växelverkan mellan fortlöpande miljöanalys och forskning innebär att data från miljöövervakningen 
används i forskningen, men också att ny kunskap och nya metoder som utvecklas inom forskningen 
kan implementeras i miljöanalysen. I vissa fall initieras utvecklingsbehoven genom den fortlöpande 
miljöanalysen och undersöks inom forskningen. Ett exempel på det sistnämnda är synergi i samanalys 
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av observationer från viltövervakning och zoonosövervakning, som man forskar på inom ramen för 
EDENext, ett projekt inom EU:s sjunde ramprogram. Avsikten är att utbyte av erfarenheter och 
resultat ska garantera fortsatt hög kvalitet i övervakningen. Ett annat exempel är projektet Misse, med 
ursprung i program Giftfri miljö, som i år tilldelats ett femårigt forskningsanslag om 20,3 miljoner 
kronor av Formas. Projektet syftar till att genom familjeägda tamkatter få en bild av människors, 
speciellt små barns, exponering för hormonstörande ämnen. 

Många vetenskapliga artiklar, som helt eller delvis baseras på långa tidsserier inom fortlöpande 
miljöanalys, har publicerats i internationella tidskrifter. Inom miljöanalysprogrammet Sjöar och 
vattendrag räknar man under 2012, förutom ett mycket stort antal rapporter, in 21 artiklar och en 
avhandling. På forskarutbildningssidan finns ett flertal doktorander med direkt koppling till 
verksamhet inom fortlöpande miljöanalys, som bland annat innebär att data används i forskning. 

Målet om ökad växelverkan följs upp genom att mäta i vilken utsträckning personal inom fortlöpande 
miljöanalys även är verksam inom utbildning respektive forskning och utbildning på forskarnivå 
(diagram 7). I underlaget ingår anställda som arbetat minst tio procent av sin tid inom miljöanalys och 
samtidigt har en lönekostnad (inklusive lönekostnadspåslag) på minst 300 000 kronor i 2009 års 
prisnivå, vilket motsvarar i genomsnitt minst sex månaders arbete per år. Växelverkan definieras här 
som andelen anställda inom miljöanalys som också är verksamma minst 20 procent inom utbildning 
och/eller forskning.  

Av diagram 7 framgår att måluppfyllelsen ökat under tidsperioden 2006 till 2012, då andel personer 
inom fortlöpande miljöanalys som även är verksamma inom utbildning och/eller forskning har ökat 
från 24 till 36 procent. SLU har bibehållit samma andel som år 2011 även efter övertagandet av 
institutionen för akvatiska resurser.  Totalt antal individer som är verksamma minst tio procent av sin 
tid inom miljöanalys och som har arbetat minst sex månader under ett år ökar under samma tidsperiod 
med mer än 100 procent (från 197 till 398) och med hänsyn till det bedöms måluppfyllelsen vara till-
fredsställande.  

Diagram 7: Andel individer verksamma minst 10 procent inom fortlöpande miljöanalys och som till 
minst 20 procent är verksamma även inom andra redovisningsområden. 
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7.2 Internationell samverkan 
Det andra övergripande målet för fortlöpande miljöanalys är att verksamheten ska vara ledande i 
Europa och aktivt bidra till internationell utveckling av vetenskapligt grundad miljöanalys. 

Av tabell 24 framgår att internationell samverkan ingår i alla SLU:s miljöanalysprogram. I stort sett 
samtliga program utarbetar, normalt på uppdrag av ansvarig nationell myndighet, underlag för 
rapportering till internationella konventioner och/eller EU-direktiv. Fokus inom de olika 
miljöanalysprogrammen varierar mellan åren. T.ex. har en betydande andel av uppdragen inom 
programmet Sjöar och vattendrag de senaste åtta åren kretsat kring interkalibrering för likvärdiga 
bedömningar av ekologisk status på Europas ytvatten, som i och med 2012 avslutas och går in i en fas 
där resultaten ska implementeras i medlemsländernas lagstiftning. 

EU-projektet Baltic Compass avslutades under året. Här har programmet Övergödning deltagit i 
beräkningar av jordbrukets belastning av närsalter till Östersjön för olika scenarier, bland annat 
förändrat klimat, liksom planering och genomförande av ett antal workshops i Finland, Estland, Polen 
och Lettland om implementering och utvärdering av åtgärder och åtgärdsprogram mot övergödning. 
Programmet Giftfri miljö har samarbetat med projektet kring spridning av sjukdomsalstrande och 
antibiotikaresistenta bakterier från jordbrukets djur. 

Inom ramen för programmet Biologisk mångfald är SLU involverat i ett flertal projekt med 
analysutveckling inom European Topic Centre on Biological Diversity, bland annat index och 
prioriteringssystem för skötsel inom Natura 2000-nätverket på EU-nivå och kriterier för stratifiering 
av arter och naturtyper inför en framtida revidering av EU:s habitatdirektiv och EU:s fågeldirektiv. 

SLU fortsätter bidra till Sveriges engagemang vid FN:s klimatkonferenser, så även vid COP 18 i 
Doha, Qatar. Denna gång deltog SLU i förhandlingsarbetet samt med ett sidoevenemang med fokus 
på hur regler för uppföljning av ländernas utsläppsminskningar påverkar deras klimatbokföring. 

7.3 Beslutsunderlag med helhetssyn 
Det tredje övergripande målet för fortlöpande miljöanalys är att leverera beslutsunderlag som medger 
att resursutnyttjande och miljökonsekvenser kan vägas samman. 

Beslutsunderlag som ger en helhetsbild är ett mycket viktigt utvecklingsområde inom SLU:s 
fortlöpande miljöanalys. Den för SLU nya aspekt på resursförvaltning som akvatiska resurser tillför 
universitetet, ger ny näring till området. En idébuss turnerade under sista veckan i november inom 
universitetet för att diskutera verksamhetsutveckling och för att lära av varandras styrkor. 

SLU är på flera sätt involverat i förvaltningsarbete. Inom miljöanalysprogrammet Kust och hav har en 
viktig del av arbetet under året inneburit att i Internationella havsforskningsrådets regi ta fram råd för 
den internationella fiskeriförvaltningen och utveckla en ekosystembaserad marin rådgivning. Några 
viktiga utvecklingsområden har varit modeller för flerartsrådgivning, beslutsunderlag som inkluderar 
rumsliga aspekter, samt ramverk för en ekosystemintegrerad analys och förvaltning. Programmet 
Skog deltar i utveckling av de nya viltinventeringarna, som innebär ett helhetsgrepp kring komplexet 
vilt och skog med fokus på den nya förvaltningens behov. Den utförs på en skala anpassad till den 
lokala naturresursförvaltningen och ger underlag för avvägningar mellan skogsbruk och viltintressen. 
Arbete pågår med att hjälpa den nya viltförvaltningen ta fram kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade 
inventeringsmetoder. 
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En förutsättning för effektivt samutnyttjande av databaser med artinformation är att det finns en 
översättningsnyckel. Under året har en ny version av den taxonomiska databasen Dyntaxa som 
innehåller över 95 procent av landets drygt 60 000 arter lanserats. 

Andra områden där SLU deltagit i utveckling av beslutsunderlag är i Jordbruksverkets arbete med 
indikatorer för miljömålet ett rikt odlingslandskap, Vattenmyndigheternas utveckling av en 
webbaserad databas för skyddszoners effekt och kostnad i avrinningsområden i Sverige, samt 
Naturvårdsverkets workshop om indikatorer för markförsurning och Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademins workshop om hur biobränslen påverkar försurningsstatus i mark och vatten. 

7.4 Extern finansiering 
SLU:s externa finansiering inom fortlöpande miljöanalys ökar kraftigt 2011 och 2012, genom 
inordningen av institutionen för akvatiska resurser i SLU:s organisation 2011–2012, samt anvisade 
medel från landsbygdsprogrammets tekniska stöd 2012. Från en stabil nivå över 2008–2010 på i snitt 
113 miljoner kronor, ökar den till 259 miljoner kronor 2012, dvs. med 130 procent. Exkluderas 
medlen från landsbygdsprogrammet är ökningen cirka 120 miljoner kronor eller 106 procent. Av 
tabell 24 framgår hur omsättningsökningen fördelas på limnisk verksamhet (Sjöar och vattendrag) och 
marin verksamhet (Kust och hav). Samtidigt som den externa finansieringen har ökat har dock 
statsanslaget minskat kraftigt, med 37 miljoner kronor, mellan 2011 och 2012 (se avsnitt 7.7). 

De största enskilda externa finansiärerna är statliga myndigheter. Under 2012 är de största 
finansiärerna Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Jordbruksverket, som 2012 står för 
112 miljoner kronor, 59 miljoner kronor respektive 35 miljoner kronor av de externa uppdragen. 
Uppdragen från Jordbruksverkets inkluderar anvisade medel från landsbygdsprogrammets tekniska 
stöd. Även de internationella bidragen ökade 2012. Liksom 2009 kommer de genom European 
Research Council, ERC. 

Diagram 8: Inbetalningar av externa bidrag och uppdrag för fortlöpande miljöanalys (mnkr)

 

De anvisade medlen från landsbygdsprogrammets tekniska stöd täcker inte de behov av utveckling 
och medfinansiering som finns. SLU:s möjligheter att prioritera angelägna områden blir genom denna 
lösning begränsade. En positiv effekt är dock den fördjupade dialogen med Naturvårdsverket, 
Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten om hur miljöövervakningen bättre kan bidra till 
uppföljningen av landsbygdsprogrammets miljöstöd. 
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7.5 Stödverksamheter 
Delar av SLU:s anslag till fortlöpande miljöanalys används för övergripande stöd i form av 
kvalitetsarbete och kommunikationsinsatser. SLU:s kvalitetsguide för datahantering inom fortlöpande 
miljöanalys har färdigställts. Arbete har inletts att tillämpa guiden, som innebär att med stöd i en 
självvärdering, synliggöra kritiska krav och förbättringsmöjligheter i kedjan från insamling till 
tillhandahållande av data. 

Arbetet med SLU:s informationsansvar enligt EU-direktivet Inspire har fortgått med särskilda medel. 
Beslut har tagits att i den nationella Geodataportalen publicera metadata och tjänster som beskriver 
skogens tillstånd. 

På uppdrag av Sveriges universitets och högskoleförbund, och med finansiering av Vetenskapsrådet, 
tillhandahåller SLU en applikation som ger åtkomst till Lantmäteriets geografiska kart- och bilddata 
för studenter och anställda vid landets samtliga universitet och högskolor. Initialt utvecklades tjänsten 
för internt bruk inom ramen för SLU:s GIS-stöd mot fortlöpande miljöanalys. 

7.6 Institutionen för akvatiska resurser 
Återrapportering: SLU ska redovisa hur verksamheten vid institutionen för akvatiska resurser har 
inordnats i universitetet och hur verksamheten utvecklas inom universitetet. Vidare ska SLU redovisa 
kostnaderna för verksamheten samt hur stor omfattning de externa uppdragen har. 

Institutionen för akvatiska resurser har under första halvåret varit direkt underställd rektor, men ingår 
från halvårsskiftet i NL-fakulteten. Institutionen består av knappt 150 medarbetare verksamma vid 
laboratorierna i Drottningholm, Lysekil och Öregrund, försöksstationen i Älvkarleby, samt vid fyra 
mindre fältkontor. Fortlöpande miljöanalys dominerar verksamheten, men institutionen bedriver även 
forskning om akvatiska ekosystem med särskild tonvikt på fisk. 

Det nya miljöanalysprogrammet, Kust och hav, rymmer institutionens marina verksamhet. 
Miljöanalysprogrammet Sjöar och vattendrag har utökats med en biträdande koordinator och 
verksamhet från institutionens limniska delar. Institutionens databaser har framgångsrikt migrerats 
från Havs- och vattenmyndigheten till SLU. Avsaknaden av ett svenskt forskningsfartyg har avsevärt 
försvårat den marina datainsamlingen. Den tillfälliga lösningen att hyra in ett danskt fartyg är dyr, 
varför övervakningen har reducerats något. 

Institutionen har ännu inte fått uppdrag inom utbildning på forskarnivå, men deltar i ansökan om två 
forskarskolor vid NL-fakulteten. Två medarbetare har efter prövning utnämnts till docenter.  

Utöver vetenskaplig publicering har 14 rapporter publicerats i institutionens egen rapportserie. Ett 
hundratal medarbetare har utbildats i hantering av försöksdjur. Arbetet med att placera in personalen i 
SLU:s anställningsstruktur pågår. Gällande rese- och arbetstidsavtal kvarstår att revidera. 

Kraftigt krympta anslag till Havs- och vattenmyndigheten innebär personalminskningar vid 
institutionen under 2013. Den kända neddragningen är i storleksordningen 15 miljoner kronor, men 
även uppdragsintäkterna väntas minska då också länsstyrelserna påverkas. 

Kostnaderna för verksamheten forskning och fortlöpande miljöanalys, uppgick 2012 till totalt 156,5 
miljoner kronor och intäkterna totalt till 160,8 miljoner kronor. Omfattningen på de externa 
uppdragen var 154,4 miljoner kronor vilket innebär att externfinansieringsgraden var 96 procent. En 
semesterlöneskuld som övertogs från Fiskeriverket 2011 på 4,6 miljoner kronor innebär ett negativt 
kapital. 
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7.7 Ekonomisk redovisning av fortlöpande miljöanalys 
Återrapportering: SLU ska redovisa kostnader per redovisningsområde samt intäkter på 
anslagsmedel, avgifter respektive externa bidrag. 

Av tabell 25 framgår intäkter, kostnader samt finansiering för redovisningsområdet fortlöpande 
miljöanalys. 

Det ekonomiska resultatet för fortlöpande miljöanalys uppgår till -13 miljoner kronor för 2012. 
Fortlöpande miljöanalys redovisar ett utgående kapital på 36 miljoner kronor. Kapitalet har använts 
för att kortsiktigt kompensera intäktsbortfallet efter energi- och klimatpropositionen. 

Stora delar av institutionen för akvatiska resurser fördes till redovisningsområdet den 1 juli 2011. 
Institutionen hade ett negativt kapital med sig från Fiskeriverket på drygt -8 miljoner kronor. 

Av intäkterna till redovisningsområdet utgör statsanslaget 28 procent (2011: 41 procent). Den relativt 
stora förändringen förklaras av att institutionen för akvatiska resurser i hög grad finansieras av 
uppdrag och bidrag och att kompensationen efter energi- och klimatpropositionen genom 
landsbygdsprogrammets tekniska stöd kommer till SLU som bidrag och uppdrag. Sedan 2010 har 
statsanslagets andel av finansieringen minskat från 52 till 28 procent. 

I tabell 24 redovisas miljöanalysprogrammens omsättning under 2011 och 2012.  

Tabell 25: Intäkter, kostnader och finansiering för redovisningsområdet fortlöpande miljöanalys (tkr). 
 
  2010 2011 2012 

Balanserad kapitalförändring 34 783 56 492 48 345 
Justering av kapital * 22 689  285 
Ingående balans från Fiskeriverket  -8 335  
Intäkter ** 285 526 363 807 398 995 
   varav uppdrag 96 925 114 353 137 070 
Kostnader -286 506 -363 619 -411 852 
   varav uppdrag -97 764 -113 435 -143 749 

Årets kapitalförändring -980 188 -12 857 
S:a kapital 56 492 48 345 35 773 

Finansiering via    
   Anslag 149 292 147 621 110 855 
   Bidrag 24 482 87 645 132 463 
   Avgifter 111 737 128 501 155 574 

* En stor översyn gjordes 2010 då kapital började bokföras på redovisningsområde. 
** I intäkter ingår även finansiella intäkter  
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8 Personal 

8.1 Personalstruktur 
SLU:s personalvolym har under perioden 2008–2012 ökat med sammanlagt 404 årsarbetare (15 
procent). Tillväxttakten var högre i början av femårsperioden för att därefter mattas av något.  

Medelantalet anställda uppgick 2012 till 3 828 personer, vilket är en ökning med 44 personer eller 1,2 
procent jämfört med år 2011. Omräknat till årsarbetare uppgick antalet till 3 080, jämfört med 3 009 
för år 2011, vilket motsvarar en ökning med 2,3 procent.  

Diagram 9: Medelantal anställda och antal årsarbetare 2008–2012 

 

En förklaring till att personalökningen avstannat är att det kapital som planenligt använts till nya 
anställningar under perioden 2008–2010 nu är förbrukat. Ökningen av årsarbetare under 2011 och 
2012 beror till stor del på överföringen av delar av Fiskeriverket (institutionen för akvatiska resurser) 
till SLU. Om denna institution exkluderas från beräkningen är antalet årsarbetare vid SLU oförändrat 
mellan 2011 och 2012. 

Antalet lärare och forskare har under femårsperioden ökat med 122 årsarbetare eller 13 procent. 
Andelen lärare/forskare vid SLU har minskat något från 35,3 procent år 2008 till 34,7 procent 2012. 
Minskningen beror dels på att tidsbegränsade anställningar som forskarassistent minskat och dels på 
att kategorin teknisk personal, främst djurskötare, biologer och forskningsassistenter, ökat.  

Antalet professorer ökar stadigt under tidsperioden, med sammanlagt 28 årsarbetare eller 13 procent. I 
december 2012 var 47 procent av SLU:s professorer rekryterade och 53 procent var befordrade. 
Andelen befordrade har ökat något jämfört med 2011, vilket kan antas bero på att många har ansökt 
om befordran som en följd av en pågående utredning om hur den framtida lärar- och forskarkarriären 
ska utformas. 

De anställningskategorier som ökat mest mellan 2011 och 2012 är enligt tabell 26 universitetslektor 
och teknisk personal följt av professor. Ökningen av antalet universitetslektorer har ett samband med 
minskningen av antalet adjunkter och är ett resultat av en medveten satsning på att höja kompetensen i 
lärarkollegiet.  
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Den tidigare trenden med en årlig ökning av forskarassistenter är nu bruten och det beror såväl på att 
dessa anställningar är tidsbegränsade och möjliggjorts med användning av kapital som på ändringar i 
högskoleförordningen som innebär att denna anställningsform (fyraårig visstidsanställning) inte 
längre kan användas.  

Tabell 26: Årsarbetare* per anställningskategori 2008–2012  
 2008 2009 2010 2011 2012 Förändring 

2011–2012 

Professor 214  218  221  230  241  5% 
Universitetslektor 85  90  98  111  119  7% 
Forskarassistent 76  81  89  94  88  -7% 
Forskare (inkl Post Doc) 450  502  502  512  528  3% 
Adjunkt och övriga 
lärare 

121  122  119  105  92  -13% 

Doktorand 308  341  354  380  390  3% 
Administrativ personal 533  543  546  571  584  2% 
Laboratoriepersonal 178  189  207  228  222  -3% 
Teknisk personal 656  692  684  722  769  7% 
Arvodist 55  48  55  54  47  -13% 
Totalt 2 675  2 827  2 876  3 009  3 080  2% 

 

  * Alla värden i tabellen är avrundade till heltal  

Vid SLU är 334 årsarbetare 61 år eller äldre vilket motsvarar 11 procent av alla årsarbetare (tabell 
27). Av dessa är 67 professorer, vilket utgör 27,5 procent av alla professorer. Den höga andelen äldre 
beror på att de som utses till professor vanligen är minst 40 år.  

Tabell 27: Åldersstruktur per befattningskategori 2012, andel* per åldersgrupp inom varje 
anställningskategori (%) 
  –30 31–40 41–50 51–60 61–65 66– 
Professor 0% 1% 15% 56% 24% 4% 
Universitetslektor 0% 9% 29% 48% 13% 1% 
Forskarassistent 1% 72% 24% 4% 0% 0% 
Forskare (inkl Post Doc) 4% 36% 34% 19% 5% 2% 
Adjunkt och övriga lärare 5% 28% 30% 28% 8% 1% 
Doktorand 47% 46% 5% 2% 0% 0% 
Administrativ personal 10% 18% 30% 27% 13% 3% 
Laboratoriepersonal 9% 22% 21% 31% 14% 2% 
Teknisk personal 19% 24% 22% 26% 9% 1% 
Totalt 14% 26% 23% 25% 9% 2% 
* Alla värden i tabellen är avrundade till heltal  

Av tabell 27 framgår att en relativt stor andel professorer är mellan 51–60 år, samtidigt som relativt få 
är 50 år eller yngre. Jämförelser med andra universitet visar att andelen professorer i intervallet 51–60 
år är hög vid SLU, samtidigt som andelen yngre professorer relativt övriga universitet är låg (Källa: 
Högskoleverket). Utvecklingen av åldersstrukturen är viktig för den långsiktiga 
kompetensförsörjningen och följs kontinuerligt, särskilt avseende nyrekryterade professorer. 
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8.2 Kompetensförsörjning och ledarskap 
Återrapportering: Myndigheten ska redovisa de åtgärder som vidtagits i syfte att säkerställa att 
kompetens finns för att nå verksamhetens mål. I redovisningen ska det ingå en analys och bedömning 
av hur de vidtagna åtgärderna sammantaget har bidragit till att nå verksamhetens mål (SFS 
2000:605) 

Under 2012 har SLU arbetat med att utforma en karriärväg för forskare och lärare. Karriärvägen ska 
vara anpassad för huvuduppdragen, forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys samtidigt som 
den ska ge tydliga incitament för produktivitet och långsiktig utveckling för individ och verksamhet. 
Arbetet har under året förankrats i ledningsråd och styrelse.  Samtidigt har universitetet inlett en 
översyn av anställningsordningen som ska reglera läraranställningar vid SLU. Arbetet kommer att 
fortsätta under 2013. 

Satsningen på ledarskapet vid SLU fortsätter. Under 2012 har en enhet för hållbart akademiskt 
ledarskap etablerats vid personalavdelningen och övergått från projektform till att ingå i 
personalavdelningens uppdrag. Ytterligare två ledarutvecklare samt en administratör har anställts för 
att stärka stödet till ledare inom SLU. Förutom ledarutvecklingsprogram erbjuds nu även individuell 
handledning och ledningsgruppsutveckling. Samtliga utvecklingsinsatser utgår från SLU:s fastställda 
ledarskapsidé. Satsningen på ledarskapet är ny och kommer att utvärderas. 

Under 2012 har även en medarbetaridé fastställts som beskriver förväntningar på medarbetarskapet 
vid SLU. Med den som grund har ett utbildningsmaterial utarbetats för att användas vid institutioner 
och enheter.  

8.3 Arbetsmiljö 
Av SLU:s arbetsmiljöpolicy framgår bland annat att ”SLU vill genom ett gott arbetsmiljöarbete skapa 
en säker och stimulerande miljö för alla anställda och studenter. En god arbetsmiljö förutsätter att 
alla aktivt deltar i detta arbete.”  

SLU:s internutbildning i arbetsmiljöfrågor syftar till att ge grundläggande kunskap i arbetsmiljörätt 
och systematiskt arbetsmiljöarbete. För att tydliggöra vikten av arbetsmiljöfrågor ingår också inslag 
om arbetsmiljö i SLU:s interna chefsutbildning. För institutionernas personal erbjuds utbildning i 
arbetsmiljö för samverkansgrupper och för ledningsgrupper. Under året har kontroll av 
arbetsmiljösystemet gjorts i delar av verksamheten genom en enkätundersökning och resultatet visar 
att SLU:s personal lägger stor vikt vid arbetsmiljöfrågor. Arbetet med att förbättra informationen om 
arbetsmiljöfrågor på medarbetarwebben pågår löpande. 

8.4 Jämställdhet och mångfald 
Ett mål vid SLU är att jämställdhetsperspektivet ska ha en stark ställning i hela verksamheten.  

Vid SLU bedrivs arbetet med jämställdhet och mångfald inom ramen för arbetet med lika villkor. 
Med begreppet lika villkor avses att alla anställda, studenter och sökande ska ges lika villkor oavsett 
kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder, etnisk tillhörighet, 
religion, annan trosuppfattning eller ålder. Övergripande mål och handlingsplan fastställs av rektor. 
För varje fakultet och för universitetsadministrationen fastställs årliga handlingsplaner av dekan 
respektive universitetsdirektör. På institutionsnivå ska frågorna behandlas i samverkansgrupper. På 
den centrala nivån har underlag för lönekartläggning omarbetats för den kommande treårsperioden. 
Beträffande mångfaldsfrågorna har uppdrag givits till personalchefen att implementera 
Arbetsgivarverkets ”Inkluderande arbetssätt”.  
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Under 2012 har SLU genomfört två projekt med medel från delegationen för jämställdhet i högskolan. 
Ett av projekten riktar sig till lärare vid veterinär-, agronom (husdjur)- och 
landskapsarkitektprogrammen som genomgått kurser i genus- och normkritisk pedagogik. Därutöver 
har informatörer, studentinformatörer och studievägledare fortbildats i genusperspektiv. Det andra 
projektet riktar sig till studenter och lärare vid jägmästarprogrammet där deltagarna granskat och 
reflekterat över genusfrågor inom skogsnäringen.  

Diagram 10 visar utvecklingen av andelen kvinnor per anställningskategori under perioden 2008–
2012. Av diagrammet framgår att anställningskategorierna universitetslektor, forskarassistent samt 
forskare inklusive Post Doc nu har en jämn könsfördelning per definition, dvs. inom intervallet 40–60 
procent. Även om anställningskategorin forskarassistent ryms inom intervallet för jämn 
könsfördelning, ser trenden negativ ut. Anledningen är att den fakultet som har lägst andel kvinnor, S-
fakulteten, ökat antalet forskarassistenter under tidsperioden, medan den mest kvinnodominerade 
fakulteten, VH-fakulteten, istället minskat antalet forskarassistenter. 

Diagram 10: Andel kvinnor fördelade efter anställningskategori 2008–2012 

Könsfördelningen bland professorerna är fortfarande skev, med en låg andel kvinnor. Det går dock att 
skönja en ökande trend och 2012 uppgick andelen kvinnor bland professorer till i genomsnitt 25 
procent, vilket är den högsta andelen under femårsperioden. Förhållandevis många kvinnor 
rekryterades eller befordrades till professor under 2012; av totalt 28 nya professorer var 12 kvinnor 
(43 procent).  

Fördelningen mellan kvinnor och män skiljer sig för närvarande inte nämnvärt mellan rekryterade 
respektive befordrade professorer. Bland rekryterade professorer är andelen kvinnor i december 2012 
dock något högre, 27 procent.  

Av de befordrade professorerna är andelen kvinnor 26 procent vid samma tidpunkt. SLU har tidigare 
uppmärksammat problemet att förhållandevis få kvinnor ansöker om att bli befordrad till professor. 
Av de 17 befordrade professorerna under 2012 var åtta kvinnor (47 procent). Universitetet avser att 
fortsätta skapa goda förutsättningar för ökad jämställdhet i denna fråga.  
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Bland de akademiska cheferna (rektorer, dekaner och prefekter) är andelen kvinnor relativt konstant 
under femårsperioden. Det visar att universitetet har fortsatt svårt att locka kvinnor till ledande 
akademiska befattningar, särskilt till prefektrollen. 

En jämn könsfördelning (intervallet 40–60 procent) är uppfylld bland chefer inom 
universitetsadministrationen, men en tendens som kan skönjas i tabell 28 är att männens andel ökat 
under perioden 2008–2012 från 43 procent till 59 procent. Det bör dock noteras att antalet chefer 
inom universitetsadministrationen är så få att varje enskild individ representerar flera procentenheter. 

Tabell 28: Antal chefer inom akademi och administration 2008–2012 
  2008 2009 2010 2011 2012 
Akademi 50 48 53 46 48 
kvinnor 32% 29% 30% 30% 31% 
män 68% 71% 70% 70% 69% 
Administration 14 18 17 17 17 
kvinnor 57% 56% 53% 47% 41% 
män 43% 44% 47% 53% 59% 
Totalt 64 66 70 63 65 
kvinnor 38% 36% 36% 35% 34% 
män 63% 64% 64% 65% 66% 

 

8.5 Sjuktal  
Återrapportering: Uppgift skall lämnas om de anställdas frånvaro pga sjukdom under 
räkenskapsåret. Den totala sjukfrånvaron ska anges i procent av de anställdas sammanlagda 
ordinarie arbetstid. Uppgift ska också lämnas om 1) den sjukfrånvaron som avser frånvaro under 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. (SFS 
2000:605) 

Som framgår av tabell 29 minskar sjukfrånvaron över tid. Minskningen motsvarar en generell 
minskning i hela landet och kan därför antas bero på andra faktorer än dem SLU kan påverka, som 
exempelvis ändring av reglerna för sjukförsäkring.  

Tabell 29: Sjukfrånvaro, procent* 2008–2012 
 2008 2009 2010 2011 2012 
Man 1,5 1,6 1,4 1,3 1,3 
Kvinna 3,7 3,2 2,7 3,2 3,1 
Ålder –29 1,5 1,3 1,2 1,1 1,6 
Ålder 30–49 2,2 2,1 2,0 2,2 2,1 
Ålder 50– 3,6 3,1 2,5 2,8 2,7 
Genomsnitt 2,7 2,4 2,1 2,3 2,3 
Andel långtidssjuka 56 49 45 41 39 
*(60 dagar eller mer) i förhållande till total sjukfrånvaro (%) 
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9 Gemensamma verksamheter 
Med bakgrund av den avreglering som trädde i kraft 2011 och som innebar att högskolelagen, 
högskoleförordningen och SLU:s förordning förändrades i viktiga avseenden, tillsattes i början av 
2012 en extern utredning av SLU:s organisation och struktur. Utredningen, som genomfördes av en 
arbetsgrupp med starkt internationellt inslag, uppmärksammade vissa svagheter i SLU:s organisation 
och struktur. Utredningens rekommendationer var bland annat att fakultetsindelningen bör göras 
ämnesmässigt mer konsekvent, att ledningen bör förstärkas genom en stark linjeorganisation, att 
resursfördelning och andra administrativa rutiner bör harmoniseras över hela SLU, samt att den 
geografiska spridningen av campus och fältstationer bör minska.  

Parallellt med utredningen av SLU:s organisation har en extern utredning gjort en översyn av SLU:s 
utbildningar (se kapitel 3). Med utgångspunkt från de två utredningarna ska ett samlat 
förändringsarbete bedrivas i projektet ”Framtidens SLU”. Förändringsarbetet ska stödja strävan att 
uppnå visionen att SLU ska bli ett världsledande universitet inom sina områden samt att uppfylla de 
strategiska mål som fastställts av styrelsen. Förändringarna ska skapa förutsättningar för SLU att 
åstadkomma kraftsamling och prioritering, ett enhetligt arbetssätt, ökad intern samverkan och ökad 
effektivitet i resursutnyttjandet. Arbetet bedrivs i fyra delprojekt som behandlar fakultetsstruktur, 
ledningsstruktur, utbildningsutbud samt harmonisering av administrationen. Målsättningen är att 
beslut om genomförande av förändringar ska tas under 2013, så att aktuella förändringar kan träda 
ikraft den 1 januari 2014. 

9.1 Stöd till kärnverksamheterna 
Universitetsadministrationen har som gemensam uppgift att skapa goda förutsättningar för utbildning, 
forskning och fortlöpande miljöanalys. Den ska undanröja hinder, förenkla, anvisa lösningar, stödja 
och ge service samtidigt som den har ett särskilt ansvar för att universitetet efterlever olika regelverk, 
speciellt i sin myndighetsutövning. Universitetsadministrationen ska vidare utgöra ett strategiskt och 
administrativt stöd för universitetets och fakulteternas ledningar. 

Ett mål för stödet till kärnverksamheterna är erbjuda goda servicenivåer. Ett annat mål är att 
minimera kostnaderna inom överenskommen servicenivå.  

Universitetsadministrationen har under 2012 för dessa ändamål tilldelats lite drygt 236 miljoner 
kronor internt samt ungefär 47 miljoner kronor i statsanslag. Den interna tilldelningen baseras på en 
procentsats av universitetets totala lönekostnader. 

Under 2012 har i genomsnitt 428 årsarbetskrafter arbetat inom universitetsadministrationen, vilket 
motsvarar ungefär 13,9 procent av det totala genomsnittliga antalet årsarbetskrafter på SLU (tabell 
30).  

Tabell 30: Andel administratörer 2008–2012 
 2008 2009 2010 2011 2012 
Årsarbetskrafter SLU 2 675 2 827 2 876 3 009 3 080 
Årsarbetskrafter Uadm 405 405 405 414 428 
Andel administratörer 15,1% 14,3% 14,1% 13,8% 13,9% 

 

För att följa upp målet kärnverksamheterna erbjuds goda servicenivåer genomförs en enkät om 
universitetsadministrationen ställd till universitetets personal. Undersökningen har genomförts vid 
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fyra tillfällen, år 2008 till 2011, och är planerad att genomföras nästa gång hösten 2013. Resultaten är 
hittills förhållandevis stabila och indikerar att servicenivån är tillräckligt god. 

För att utveckla och förbättra stödet till kärnverksamheterna startas kontinuerligt ett antal prioriterade 
administrativa utvecklingsprojekt. Som exempel kan nämnas införande av ett nytt 
ledningsinformationssystem, ett inköpssystem samt ett nytt identitetssystem för personal, verksamma 
och studenter. 

9.2 Lokalförsörjning 
På SLU:s campus görs för närvarande stora förändringar, särskilt på campus Ultuna i Uppsala. Hittills 
är två större byggnader färdigställda av byggherren Akademiska Hus AB och två andra är under 
uppförande med inflyttning 2014 respektive 2015. Samtidigt återlämnas många av de äldre 
byggnaderna till den externa hyresvärden. Den byggnad SLU hyr på campus Umeå har under året 
genomgått en ombyggnation. Under året togs också den nya djuranläggningen i Lövsta utanför 
Uppsala i bruk, en anläggning som SLU äger. 

Förnyelsen av campusmiljöerna är en strategisk satsning från styrelse och ledning för att universitetet 
ska stå bättre rustat för framtiden. Den görs för att skapa funktionella lokaler för forskning och 
undervisning och för att kunna attrahera och behålla personal och studenter i ökande konkurrens. 
Besluten bygger dels på ett tvingande behov av nya lokaler då de gamla är utdömda av 
arbetsmiljöskäl, dels på en förvissning om att moderniseringen långsiktigt möjliggör ökad verksamhet 
och ökade externa anslag.  

Universitetets lokalkostnader ökar kraftigt den närmaste tiden med anledning av satsningen på 
campusmiljöerna. Andelen lokalkostnad av den totala kostnaden beräknas öka från 12 procent av 
omsättningen till 16 procent när alla nya byggnader är färdigställda. SLU går således från en låg 
lokalkostnadsnivå till en nivå som ligger något över genomsnittet för svenska universitet.  

Styrelsen beslutade i juni 2012 att uppdra åt rektor att göra en oberoende extern revision av process, 
beslutsunderlag och fattade beslut vad avser de senaste årens investeringar i nya byggnader, 
tillhörande utrustning och omgivande miljö. Revisionen genomfördes av KPMG och redovisades för 
styrelsen i september. Revisionsrapporten var till delar kritisk mot hur universitetet styrt och lett de 
stora byggnadsprojekten som genomförts under de senaste åren.  

Mot bakgrund av kritiken genomfördes under hösten en rad åtgärder i syfte att förbättra processer 
inom lokalområdet. Arbetet har främst inriktats på fortsatt utveckling av universitetets 
lokalförsörjningsplan, framtagande av en ny beslutsordning för byggprocesser och inrättande av en 
universitetsgemensam infrastrukturgrupp. 

Inom ett par år är de nu pågående byggprojekten avslutade och därmed kommer universitetets 
lokalförsörjningsplan fortsättningsvis att lägga en ökad tyngd på att fånga upp och beakta mer 
långsiktiga förändringar knutna till SLU:s kärnverksamheter och dess bedömda inverkan på 
lokalnyttjandet.   

Ny beslutsordning för byggprocesser innebär bland annat att begäran om lokalförändringar 
fortsättningsvis och i ett tidigare skede kommer att styras till universitetsövergripande organ för 
analys och granskning innan beslut om vidare utredning och förstudie av nya byggnadsprojekt startas. 

I början av 2013 inleder den nya universitetsgemensamma infrastrukturgruppen sitt arbete. Det 
huvudsakliga syftet med gruppens arbete är att få till stånd en övergripande styrning och kontroll av 
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alla strategiska beslut kring universitetets lokalförsörjning och därtill knutna investeringar. Gruppen 
är en beredande instans till SLU:s beslutande organ.   

9.3 Fastighetsförvaltning och lantbruksdrift 
Många av de fastigheter som SLU behöver för sin forskning och utbildning är specialiserade både till 
sin karaktär och till sin geografiska belägenhet. För att på bästa möjliga sätt tillgodose dessa behov 
äger och förvaltar SLU egna fastigheter.  

SLU äger och förvaltar 430 byggnader med en sammanlagd yta om cirka 130 000 m2. Av detta 
används för närvarande cirka 67 000 m2 till forsknings- och utbildningsändamål. Härtill kommer cirka 
6 100 hektar mark av vilka 3 300 hektar avser åkermark. Resterande mark utgörs i huvudsak av skog. 
SLU:s egen forsknings- och utbildningsverksamhet är den i särklass största hyresgästen, men 
verksamheten har även cirka 300 externa hyresgäster. Till detta skall läggas att en del av åkermarken 
är utarrenderad. 

Under året har Nationellt forskningscentrum för lantbrukets djur färdigställts i Lövsta utanför 
Uppsala. Forskningscentret är en betydande framtidssatsning och en viktig resurs för att bidra till att 
kunskap om modernt lantbruk och animalieproduktion förenas med god djurvälfärd, miljöhänsyn och 
ekonomisk bärkraft. Under våren miljö- och kvalitetscertifierades anläggningen enligt ISO9001 och 
ISO14001. 

Anläggningen i Lövsta rymmer såväl mjölkkostallar, svinstallar som fågelstallar. Verksamheten är i 
full gång i alla stallar och har en god produktionsnivå. Dock kvarstår viss inflyttningsproblematik, 
vilket innebär ett pågående arbete med rutiner för att göra anläggningarna mer effektiva, framför allt 
genom ökad automatisering. Till viss del finns behov av att hitta andra lösningar än de som är byggda. 

Under året har en biogasanläggning uppförts på Lövsta. Anläggningen kommer att göra Lövsta 
självförsörjande på el och värme under stora delar av året. Råvaran till anläggningen kommer i 
huvudsak från den egna forskningsverksamheten, från kringliggande gårdar samt från närliggande 
livsmedelsindustrier. 

I anslutning till Nationellt forskningscentrum för lantbrukets djur har även uppförts ett slakteri, som 
tillsammans med övriga etableringar ger studenterna möjlighet att följa hela livsmedelskedjan från 
foderproduktion och djuruppfödning till slakt och förädling. 

Inom lantbruksdriften är energifrågorna i fokus och flera strategiska investeringar görs. Maskinparken 
förnyas för att minska energiförbrukningen och gas och olja byts mot biobränsle, bland annat i 
utrustning för torkning av spannmål.  

SLU:s fastighetsförvaltning omsätter 81 miljoner kronor och redovisar ett underskott på -1 miljon 
kronor. SLU:s lantbruksdrift omsätter 40 miljoner kronor och redovisar ett överskott om 0,6 miljoner 
kronor. 

9.4 Universitetsdjursjukhuset, UDS 
Universitetsdjursjukhuset, UDS, är ett av Sveriges största djursjukhus. Djursjukhuset kommer från en 
bakgrund som rent undervisningssjukhus, men har under de senaste fem åren utvecklats till ett 
regiondjursjukhus med samma utbud och kundunderlag som övriga regiondjursjukhus. Djursjukhuset 
består av fem kliniker; häst, smådjur, bilddiagnostik, klinisk kemi och ambulatoriska kliniken. 
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UDS är sedan 1 januari 2007 en enhet direkt under rektor. Rektor har tillsatt en UDS-nämnd med två 
representanter från SLU:s ledning och två från VH-fakultetens ledning. Nämndens uppdrag är att 
hantera övergripande frågor som berör UDS.  

För 2012 redovisar UDS ett underskott på -8 miljoner kronor, varav ambulatoriska kliniken står för -
1,7 miljoner kronor. Djursjukhusets verksamhet och lönsamhet påverkas av den utbildning och 
forskning som bedrivs i samarbete med VH-fakulteten på SLU. För 2012 har UDS tillförts ett 
statsanslag på 31 miljoner kronor för att täcka kostnaderna för utbildning och forskning.  

Sedan UDS bildades har verksamheten ökat väsentligt för både hästpatienter och smådjurspatienter. 
Under 2012 har dock antalet hästpatienter minskat, vilket har sin förklaring dels i att marknadsanden 
minskat och dels i att hästkliniken saknat chefsveterinär större delen av året. Även antalet 
smådjurspatienter har minskat något under 2011 och 2012, men inte lika dramatiskt som antalet 
hästpatienter.  

Under 2012 har djursjukvårdsmarknaden genomgått en stor förändring då ett antal riskkapitalbolag 
köpt upp djursjukhus och kliniker. Denna konsolidering av marknaden kan på sikt innebära ändrade 
förutsättningar för UDS verksamhet. SLU har därför gjort en utredning med hjälp av konsultföretaget 
McKinsey för att få en uppfattning över hur förändringen av marknaden påverkar UDS och SLU.  

Enligt utredningen kan den nya marknadsstrukturen komma att påverka djursjukvården på flera sätt 
och därigenom också UDS kundunderlag och situation. Redan nu kan man konstatera att det 
förändrade löneläget påverkar UDS möjlighet att behålla kompetent personal. 

För att behålla djursjukhusets ställning på marknaden och fortsätta utgöra en stadig grund för 
forskning och veterinärutbildning kommer UDS vara tvunget att fortsätta utvecklas i hög takt. För att 
hantera denna situation har UDS och SLU startat ett arbete med att anpassa verksamheten till de nya 
marknadsförutsättningarna. En av de viktigaste förutsättningarna är ett väl fungerande samarbete med 
institutionen för kliniska vetenskaper som kommer att vara nödvändigt för att genomföra förändringar 
i den takt som krävs.  

McKinsey menade dock att det största ekonomiska problemet i närtid för UDS inte är den förändrade 
marknadssituationen, utan de ökade kostnaderna i samband med inflyttning i det nya veterinär- och 
husdjurscentrum (VHC). 

9.5 Engagemang i organisationsbildningar 
SLU:s engagemang i aktiebolag inskränker sig huvudsakligen till SLU Holding AB, som är ett 
dotterföretag till SLU. Härutöver har SLU intressen i ett antal stiftelser och ett ännu större antal 
föreningar, konsortier och andra samverkansformer. SLU lämnade under 2012 mindre bidrag, i form 
av medlemsavgifter och liknande, till några av dessa organisationer. SLU finansierar dessutom med 
statsanslag forsknings- och utbildningsverksamhet som SLU driver tillsammans med andra universitet 
och organisationer, exempelvis i olika centrumbildningar. SLU:s engagemang i organisationer 
föranleds av universitetets och samhällets behov av utbyte av kunskap och erfarenhet. 

Härutöver förvaltar SLU 93 stiftelser med ett kapital på cirka 350 miljoner kronor. Dessa stiftelser har 
under 2012 lämnat bidrag till SLU-anknuten verksamhet med cirka 5,4 miljoner kronor samt till 
studerandestipendier med cirka 3,9 miljoner kronor. De största bidragen kommer från stiftelsen 
August T Larssons fond med 2 540 000 kronor samt stiftelsen Mai och Erik Pehrssons donationsfond 
med 900 000 kronor. SLU erhöll 2012 ersättning med 1 140 000 kronor för att täcka kostnaderna för 
förvaltningsuppdraget. 



64 (96) 
 

9.6 Möjlighet för vissa lärosäten att upplåta lägenheter för bostadsändamål 
Återrapportering: SLU ska redovisa uthyrningen i årsredovisningen. Intäkter och kostnader ska 
särredovisas från övrig verksamhet. Av redovisningarna ska det framgå antal lägenheter som hyrs av 
lärosätet, beläggningsgraden, intäkter fördelade på avgifter respektive anslag samt prognos för 
kommande år. 

SLU tillhör de universitet som enligt regeringsbeslut U2101/4277/UH under en prövotid, 2010–2015 
får upplåta lägenheter i andra hand för bostadsändamål till studenter och gästforskare.  

SLU hyr ut bostäder via blockavtal i Alnarp och Ultuna. I Umeå finns en överenskommelse med det 
kommunala bostadsbolaget som säkerställer att inresande utbytesstudenter och avgiftsskyldiga 
studenter kan få förstahandskontrakt direkt med bostadsbolaget. SLU täcker eventuella underskott.  

Omsättningen på rum är överlag stor jämfört med studentbostadsföretags övriga hyresgäster eftersom 
studenterna sällan stannar mer än två terminer. Det råder bostadsbrist och därmed konkurrens om 
studentbostäder, men rum kan stå tomma under omsättningsperioden om ansvarig handläggare inte 
hittar en student som vill flytta in samma datum som tidigare hyresgäst flyttar ut. Ingenting tyder på 
att situationen är på väg att förändras, varken avseende bostadssituationen på campusorterna eller 
avseende behovet av studentbostäder vid terminsstart. 

Tabell 31: Uthyrning av inhyrda bostader till studenter och gästforskare 2012 
Antal rum 331 
Beläggningsgrad 95 procent 
Kostnader 3 015 tkr  
Intäkter 2 238 tkr 
Underskott (anslag) 777 tkr 
 

På SLU:s campus i Skinnskatteberg och Grimsö finns hyresverksamhet för ett mindre antal rum som 
kan hyras ut till studenter eller andra av SLU. Dessa fastigheter ingår inte i sammanställningen i tabell 
31. 

9.7 Politik för global utveckling 
Återrapportering: SLU får ta tillvara möjligheten att bedriva tjänsteexport som ett bidrag till 
genomförandet av Politiken för global utveckling. Tjänsteexporten ska vara direkt kopplad till SLU:s 
kärnverksamhet och/eller dess unika kompetens. SLU ska redovisa en strategi för samt omfattning och 
resultat av den tjänsteexport som bedrivs. 

Som en del av SLU:s strategi för 2013–2016 finns mål att stärka Sveriges ställning som 
kunskapsnation och bidra till förvaltning och hållbart nyttjande av biologiska naturresurser i ett 
globalt perspektiv. SLU:s kompetens kan ge viktiga bidrag till förbättrad produktivitet i lantbruk, 
livsmedelssäkerhet och hållbar försörjning i låginkomstländer. Genom satsningen på programmet 
Agricultural Sciences for Global Developement (SLU Global) har SLU stärkt sin position inom 
utvecklingsområdet. Avsikten är att SLU Global ska vara en nationell nod för globala 
utvecklingsfrågor inom universitetets ansvarsområden samt att utveckla långsiktigt 
kapacitetsuppbyggande i samarbete med utvalda universitet främst i Afrika (se även avsnitt 6.2). Inom 
dessa ramar utvecklas strategin för SLU:s deltagande i Politiken för global utveckling. 

Kunskapsutvecklingen vid SLU anpassas till att SLU:s verksamhetsområden blir allt mer globala. 
SLU:s roll i den svenska politiken för global utveckling är att bidra till att denna är vetenskapligt 
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baserad inom lantbrukssektorn i vid mening. SLU verkar framför allt genom tre mekanismer: 
forskning, kapacitetsuppbyggnad och att bidra med expertis. Området fortlöpande miljöanalys 
återfinns i alla mekanismerna.  

Under 2012 har SLU erhållit totalt cirka 44,5 miljoner kronor från Sida och Utrikesdepartementet för 
verksamhet inom ramen för Politiken för global utveckling (tabell 32). 

Tabell 32: Uppdrag och bidrag från Sida samt satsningar från Utrikesdepartementet (tkr) 
 2008 2009 2010 2011 2012 

Uppdrag från Sida 20 311 4 324 4 461 894 5 854 
Bidrag från Sida 78 883 55 457 87 183 20 922 18 679 
Satsningar Utrikesdepartementet   40 000 15 000 20 000  
Summa 99 194 59 781 131 644 36 816 44 533 
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10 Intern styrning och kontroll 
Rektor beslutade i september 2012 om en delvis reviderad process för intern styrning och kontroll för 
att säkerställa att SLU följer förordningen om intern styrning och kontroll (2007:603). Bland annat 
innebar den reviderade processen att styrelsen involveras tidigare och därmed har möjlighet att föreslå 
eventuella saknade fokusområden/risker som ska hanteras under riskarbetet.  

De övergripande målen för processen är att den interna styrningen och kontrollen vid universitetet 
fungerar på ett betryggande sätt, att målen för verksamheten uppnås effektivt och enligt gällande rätt, 
att verksamheten redovisas på ett tillförlitligt sätt, samt att universitetet hushållar väl med statens 
medel. 

Den interna styrningen och kontrollen är integrerad i planerings- och uppföljningsprocessen och 
koncentreras till de tillfällen under året då årsredovisning respektive verksamhetsplan och 
anslagsfördelning fastställs. 

2012 års riskanalys har genomförts på universitets- och fakultetsnivåerna samt i 
universitetsadministrationen. Underlag för analyserna var 2011 års riskanalys kompletterad med ett 
antal nya risker. Under årets riskarbete har även en gruppering och omformulering av riskerna gjorts, 
eftersom flera risker upplevdes vara liknande eller alltför detaljerade. I riskarbetet avgörs också om 
och hur riskerna ska hanteras. 

 På övergripande universitetsnivå har tre allvarligare risker identifierats i 2012 års riskanalys. De är: 

1. Bristande internkommunikation riskerar leda till minskat förtroende och förståelse för fattade 
beslut  

2. Bristande samordning mellan ämnen och orter leder till ineffektivt utnyttjande av resurser 
3. Det strategiska ledarskapet på olika nivåer i organisationen brister vad gäller t.ex. tydlighet 

och tid för uppdraget. 

 
 

Förra årets fem bedömda högrisker har hanterats på följande sätt.  

• Risk (1) För få studenter på masterprogrammen när avgiftsfinansiering införs för studenter 
utanför EU/EES. SLU har i dagsläget totalt sett fler studenter än universitetet kan finansiera, 
samtidigt som effekten av avgiftsfinansieringen har visat sig mindre allvarlig än vad som 
bedömdes förra året. Denna risk ingår numera i den nyformulerade risken ”SLU har svårt att 
rekrytera kvalificerade studenter (studieavgift, bostadsbrist, bristande kännedom)” som 
bedöms som en lågrisk.  

• Risk (2) Risker för dataförlust är stora i system som driftas och förvaltas utan tillförlitlig 
lagring/backup. Nya serverrum i kombination med en bedömning att det inte är en risk som 
påverkar SLU:s mål utan snarare en enskild forskare, gör att denna risk inte längre finns med 
på risklistan.  

• Risk (3) SLU binder i och med nybyggnationerna upp sig i en större andel fasta kostnader. 
Denna risk är ett faktum som redan har inträffat. Den är numera formulerad (”…i alltför stor 
andel”) och är då inte med bland högriskerna.  

• Risk (4) SLU har fortsatt för få sökande till ett antal av utbildningsprogrammen.  
SLU har i dagsläget totalt sett fler studenter än universitetet kan finansiera. Risken ingår 
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numera i den nyformulerade risken ”SLU har svårt att rekrytera kvalificerade studenter 
(studieavgift, bostadsbrist, bristande kännedom)” som bedöms som en lågrisk.  

• Risk (5) Statsanslaget till SLU:s utbildning på grund- och avancerad nivå minskar på grund 
av anpassning till övriga lärosätens tilldelning. SLU har omvärderat sannolikheten för att 
risken ska inträffa och den bedöms numera som en lågrisk.   
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11 Finansiell redovisning 

11.1 Resultatutveckling 
Universitet har en samlad ekonomi i balans, men mellan redovisningsområden finns obalanser, vilket 
framgår av not 9 till resultaträkningen. SLU:s personalvolym ökar inte längre, vilket kan ses som en 
indikation på att det tidigare upparbetade kapitalet nu till stor del är i anspråktaget.  

SLU redovisar ett underskott på -88 mnkr för 2012 och den balanserade kapitalförändringen uppgår 
till 352 mnkr, vilket ger ett utgående kapital på 265 mnkr.  

Statsanslaget har minskat med 23 mnkr 2012 jämfört med 2011, vilket motsvarar cirka -2 procent. 
Regeringen genomförde en besparing i budgetpropositionen 2012 på 30 mnkr. Denna besparing på 30 
mnkr har till största delen belastat grundutbildningen varför denna verksamhet även 2012 redovisar 
underskott. Därtill har statsanslaget ökat med 6 mnkr eftersom SLU tillförts verksamhet från 
Fiskeriverket, institutionen för akvatiska resurser. 

SLU har under 2009–2011 ökat grundutbildningens volym genom att öka antalet helårsstudenter med 
i genomsnitt 3 procent per år. Samtidigt har SLU:s statsanslag till grundutbildningen ökat med enbart 
1 procent i genomsnitt under dessa år. SLU har ställt om grundutbildningen och minskat antalet 
helårsstudenter under 2012, men det tar lång tid innan detta får ekonomiskt genomslag. Dessutom har 
lokalkostnaderna i redovisningsområdet ökat under 2012 till följd av campusutvecklingen.  

SLU genomför en omfattande campusutveckling och under 2012 har SLU färdigställt 
forskningsladugården i Lövsta. Eftersom denna byggs i egen regi innebär det att kostnader för 
avskrivningar, räntor och drift ökar i resultaträkningen. Det är först under 2013 som SLU kommer att 
ha en hel årskostnad för forskningsladugårdens verksamhet. Resultatet har belastats med 
igångkörningskostnader för det nya kostallet på cirka 10 mnkr. SLU har fått regeringens tillstånd att 
sälja fastigheten Ultuna 2:1 för att delfinansiera forskningsanläggningen i Lövsta med 100 mnkr. 
Universitetet planerar för att genomföra denna försäljning 2013. 

Veterinär- och husdjurscentrum (VHC) och Ulls hus är också under uppförande, men dess byggen 
påverkar inte resultaträkningen, utan kostnaderna redovisas som pågående nyanläggning. VHC 
beräknas vara klart sommaren 2014 och Ulls hus året därpå och först då kommer hyror, räntor och 
avskrivningar avseende dessa att öka i resultaträkningen.  

11.2 Personalkostnadsutveckling 
SLU har under åren 2005 till 2007 redovisat positiva resultat som en följd av de 
verksamhetsneddragningar som genomfördes under perioden 2002 till 2005, då stora 
personalminskningar gjordes. Det ekonomiska utrymme som då skapades har använts till att 
personalvolymen ökat från och med 2007 och SLU redovisade ett underskott för 2008. Regeringen 
genomförde i forskningspropositionen 2008 en förstärkning av forskningen i hela sektorn från och 
med 2009. SLU har under 2009 och 2010 därför redovisat överskott då denna satsning från regeringen 
tog tid att komma igång med. Även externfinansieringen har ökat över tid då SLU har varit 
framgångsrika med att få forskningsbidrag och forskningsuppdrag, vilket också bidragit till 
resultatutvecklingen.  

SLU har under flera år haft ett stort ackumulerat kapital. Universitetet har haft som mål att minska 
kapitalet till att vara mindre än 10 procent av omsättningen. Detta har gjorts genom att öka 
personalvolymen inom strategiskt viktiga områden. 
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Från och med 2011 har SLU minskat kapitalet och personalvolymen 2012 ligger på samma nivå som 
2011, exklusive institutionen för akvatiska resurser. SLU är nu i ett läge då kapitalet tas i anspråk 
varför personalvolymen på sikt kommer att minska. Särskilt inom redovisningsområdet 
grundutbildning kommer personalvolymen att behöva minskas då det saknas ekonomiskt utrymme.  

Diagram 11: Verksamhetsvolymen mätt i helårsarbetskrafter jämfört med utgående kapital 2004–
2012. 

 

Diagram 11 visar utvecklingen av SLU:s kapital respektive personalvolymen under perioden 2004–
2012. 

Hela universitetssektorn expanderar och många universitet har stora överskott. Detta innebär att 
anställningarna inom sektorn kommer att öka och som en följd av det kommer konkurrensen om 
akademisk personal också att öka. Även om SLU som helhet behöver minska personalvolymen finns 
verksamheter inom universitetet som ökar, främst inom redovisningsområdet forskning. 

11.3 Kapitalutveckling och likviditet 
SLU har en stark likviditet och posten ”kassa och bank” i balansräkningen uppgår till 1 029 mnkr. En 
orsak till den starka likviditeten är resultatutvecklingen där SLU:s balanserade kapitalförändring och 
årets kapitalförändring nu uppgår till 265 mnkr. En annan orsak är att de oförbrukade bidragen har 
ökat under perioden 2002–2011, men minskat 2012 och nu uppgår till 825 mnkr. Att likviditeten ändå 
ökar 2012 förklaras främst av att SLU tagit upp lån för forskningsanläggningen i Lövsta. 
Utvecklingen av likviditeten under perioden 2002–2012 visas i diagram 12. 
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Diagram 12: Likviditeten jämfört med oförbrukade bidrag och utgående kapital 2002–2012, mnkr. 
 

 

 

Att likviditeten inte ökar i samma takt som de oförbrukade bidragen och kapitalet mellan 2009 och 
2011 beror på att de pågående nyanläggningarna ökar med 265 mnkr under denna period. Dessa 
påverkar likviditeten negativt tills anläggningarna färdigställs och lån tas upp.2012 har 
forskningsanläggningen i Lövsta slutförts och lån har tagits upp med 340 mnkr för anläggningen 
inklusive inventarier.  

Diagram 13: Anläggningstillgångar och lån 2007–2012, mnkr. 
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SLU räknar med att investeringarna kommer att öka ytterligare i samband med utbyggnaden av SLU:s 
campusområden. Även om Akademiska Hus AB svarar för investeringen i byggnader kommer SLU 
att ha investeringar i inventarier och utrustning i de nya lokalerna. 

SLU hade 2011 en låneram på 750 mnkr och för 2012 har den ökats till 1 100 mnkr. Under året 
användes som mest 1 059 mnkr. När campusutvecklingen är helt klar kommer SLU att ha 
investeringar och lån på cirka 1 500 mnkr. 

11.4 Finansiering  
SLU finansieras med statsanslag till 51 procent och med bidrags- och avgiftsintäkterna till 48 procent. 
Bidrags- och avgiftsintäkterna ökar med 124 mnkr 2012 jämfört med föregående år. Under 2012 
överfördes forskningsverksamhet från Fiskeriverket till SLU, vilket lett till att bidrags- och avgifts-
intäkterna ökat med 72 mnkr 2012. Ökningen av bidrags- och avgiftsintäkter är därutöver 52 mnkr. 
Dessa intäkter har ökat med cirka 4 procent, exklusive institutionen för akvatiska resurser. 

I diagram 14 visas SLU:s största enskilda finansiärer utöver statsanslaget inom forskning och 
fortlöpande miljöanalys. Diagrammet redovisar bidragen utifrån inbetalningar, och uppdragen utifrån 
vad som fakturerats. Största enskilda finansiären är Formas, följt av Havs- och vattenmyndigheten och 
Naturvårdsverket. 

Jämfört med föregående år är det Havs- och vattenmyndigheten, i egenskap av uppdragsgivare åt 
institutionen för akvatiska resurser, som står för den största ökningen. De övriga finansiärer som ökat 
sin finansiering till SLU är Jordbruksverket, privata företag, Energimyndigheten och EU. Formas och 
Naturvårdsverket är de finansiärer som minskat sina utbetalningar till SLU. 
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Diagram 14: SLU:s största finansiärer utöver anslaget, 2011 och 2012 mnkr. 

 

 

Externfinansieringsgraden inom forskning och utbildning på forskarnivå uppgår till 51 procent (49) 
och inom fortlöpande miljöanalys till 72 procent (59). Den ökade externfinansieringsgraden inom 
fortlöpande miljöanalys beror på att institutionen för akvatiska resurser tillkommit och att 
finansieringen genom landsbygdsprogrammets redovisas som bidrag. 
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RESULTATRÄKNING  (tkr)  
    

     
  

2012 
 

2011 
Verksamhetens intäkter 

       Intäkter av anslag  
 

1 572 912 
 

1 601 032 
   Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not 1 551 044 

 
517 618 

   Intäkter av bidrag Not 2 920 728 
 

830 751 
   Finansiella intäkter Not 3 14 093 

 
13 962 

Summa 
 

3 058 777 
 

2 963 363 

     Verksamhetens kostnader 
       Kostnader för personal Not 4 -1 957 533 

 
-1 875 797 

   Kostnader för lokaler Not 33 -333 939 
 

-344 117 
   Övriga driftkostnader Not 5 -725 978 

 
-702 759 

   Finansiella kostnader Not 6 -14 839 
 

-9 796 
   Avskrivningar och nedskrivningar 

 
-118 057 

 
-91 494 

Summa 
 

-3 150 346 
 

-3 023 963 
  

    Verksamhetsutfall 
 

-91 569 
 

-60 600 

     Resultat från andelar i helägda företag Not 7 73 
 

-2 754 

     Uppbördsverksamhet Not 8 
      Intäkter av avgifter m.m. som inte disp. av myndigheten 

 
1 170 

 
0 

   Medel som tillförts statens budget fr. uppbördsverksamhet 
 

-1 170 
 

0 
Saldo 

 
0 

 
0 

     Transfereringar 
      Medel som erh. fr. statens budget för finans. av bidrag 
 

54 899 
 

43 470 
  Medel som erh. fr. myndigh. för finansiering av bidrag 

 
49 077 

 
43 007 

  Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 
 

25 146 
 

28 493 
   Lämnade bidrag 

 
-125 222 

 
-118 870 

Saldo 
 

3 900 
 

-3 900 

     Årets kapitalförändring Not 9 -87 596 
 

-67 254 
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BALANSRÄKNING  (tkr) 
    

     TILLGÅNGAR 
 

2012-12-31 
 

2011-12-31 

     Immateriella anläggningstillgångar Not 10 
    - Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 

 
772 

 
1 372 

Summa 
 

772 
 

1 372 

     Materiella anläggningstillgångar Not 11 
    - Byggnader, mark och annan fast egendom 

 
792 372 

 
505 107 

 - Förbättringutgifter på annans fastighet 
 

102 564 
 

91 975 
 - Maskiner, inventarier, installationer m.m. 

 
366 005 

 
327 426 

 - Pågående nyanläggningar 
 

34 593 
 

359 710 
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 

 
3 335 

 
0 

Summa 
 

1 298 869 
 

1 284 218 

     Finansiella anläggningstillgångar 
     - Andelar i helägda företag Not 12  8 824 

 
8 751 

 - Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 13 4 212 
 

3 667 
Summa 

 
13 036 

 
12 418 

     Varulager m.m. 
     - Varulager och förråd 
 

31 742 
 

32 383 

     Fordringar 
     - Kundfordringar 
 

42 146 
 

51 540 
 - Fordringar hos andra myndigheter Not 14 93 542 

 
113 836 

 - Övriga fordringar 
 

421 
 

524 
Summa 

 
136 109 

 
165 900 

     Periodavgränsningsposter 
     - Förutbetalda kostnader Not 15 107 156 

 
85 239 

 - Upplupna bidragsintäkter Not 16 141 595 
 

123 107 
 - Övriga upplupna intäkter 

 
21 956 

 
21 155 

Summa 
 

270 707 
 

229 501 

     Avräkning med statsverket 
     - Avräkning med statsverket Not 17 -1 170 

 
-4 500 

     Kortfristiga placeringar 
     -  Värdepapper och andelar 
 

114 
 

715 

     Kassa och bank 
     - Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Not 18 1 022 308 

 
933 653 

 - Kassa och bank Not 19 7 014 
 

11 853 
Summa 

 
1 029 322 

 
945 506 

 
Summa tillgångar 

 
2 779 501 

 
2 667 513 
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Balansräkning, forts 

    
     
     
     KAPITAL OCH SKULDER 

 
2012-12-31 

 
2011-12-31 

     Myndighetskapital 
     - Statskapital 
 

5 768 
 

5 027 
 - Uppskrivningskapital Not 20 61 738 

 
63 833 

 - Donationskapital Not 21 8 917 
 

8 597 
 - Resultatandelar i helägda företag 

 
4 750 

 
7 505 

 - Balanserad kapitalförändring Not 22 352 580 
 

414 989 
 - Kapitalförändring enligt resultaträkningen Not 23 -87 596 

 
-67 254 

Summa 
 

346 157 
 

432 697 

     Avsättningar 
     - Avsättn. för pensioner och likn. förpliktelser Not 24 12 835 

 
13 057 

 - Övriga avsättningar Not 25 34 608 
 

11 859 
Summa 

 
47 443 

 
24 916 

     Skulder m.m. 
     - Lån i Riksgäldskontoret Not 26 1 059 146 

 
741 000 

 - Skulder till andra myndigheter Not 27 71 662 
 

85 584 
 - Leverantörsskulder 

 
98 475 

 
208 994 

 - Övriga skulder Not 28 38 146 
 

44 183 
 - Depositioner 

 
39 

 
31 

Summa 
 

1 267 468 
 

1 079 792 

     Periodavgränsningsposter 
     - Upplupna kostnader Not 29 202 765 

 
194 086 

 - Oförbrukade bidrag Not 30 825 551 
 

860 359 
 - Övriga förutbetalda intäkter Not 31 90 117 

 
75 663 

Summa 
 

1 118 433 
 

1 130 108 

     Summa kapital och skulder 
 

2 779 501 
 

2 667 513 

     
     
     ANSVARSFÖRBINDELSER 

    1. Statliga garantier för lån och krediter 
 

Inga 
 

Inga 
2. Övriga ansvarsförbindelser Not 32 Inga 

 
25 600 
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ANSLAGSREDOVISNING (tkr) 
      

        Redovisning mot anslag Ingående 
överförings- 

belopp 

Årets till- 
delning enl. 

regleringsbrev 

Omdispone-
rat anslags-

belopp 

Indrag- 
ning 

Disponibelt 
belopp 

Utgifter Utgående 
över-

förings 
belopp 

               
Utgiftsområde 23 Areella näringar, 
landsbygd och livsmedel 

   

1:27 Sveriges lantbruksuniversitet 
(ramanslag) 

   

          
ap. 1 Sveriges lantbruksuniversitet  1 621 441 

  
1 621 441 -1 621 441 0 

ap. 3 Analysverksamhet vid 
Sveriges lantbruksuniversitet 

 
6 370 

  
6 370 -6 370 0 

 

      
  

Summa 
 

1 627 811 
  

1 627 811 -1 627 811 0 
   

 
  

  
  

   
 

  
  

  
Redovisning mot inkomsttitel   

 
   

 
Inkomster   

              
3312:6  Övriga inkomster av 
försåld egendom  

   
1 170 

Summa    1 170 
          

 

Finansiella villkor avseende 1:27 Sveriges lantbruksuniversitet, Ramanslag 
 
SLU uppfyller de finansiella villkoren under anslaget enligt följande: 

Ap 1, Sveriges lantbruksuniversitet 

Av anslaget ska SLU, förutom de särskilda medel som SLU erhåller för strategiska satsningar, 
använda minst 867 734 tkr för forskning och utbildning på forskarnivå och SLU har använt 873 530 
tkr exkl. institutsmedel.  

SLU ska utbetala 2 318 t kr med en tolftedel per månad till Gammelkroppa skogsskola för 25 
årsstudieplatser och detta har gjorts. 

Av anslaget ska minst 7 000 tkr användas för fältforskningsverksamhet rörande ekologisk produktion 
och 7 319 tkr har använts. 

Av anslaget ska minst 5 000 tkr användas till den verksamhet som bedrivs vid Centrum för ekologisk 
produktion och konsumtion och 5 000 tkr har använts. 

Av anslaget ska minst 77 000 tkr användas till den verksamhet som bedrivs vid ArtDatabanken. Av 
dessa ska minst 45 000 tkr användas för verksamhet med anknytning till Svenska Artprojektet och 
minst 20 000 tkr för stöd till biologiska samlingar vid svenska museer och institutioner. Under 2012 
har ArtDatabanken av anslagsmedel använt 80 850 tkr och av dessa har 45 000 tkr använts till 
Svenska Artprojektet och 20 000 tkr för stöd till biologiska samlingar. 
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Av anslaget ska minst 5 000 tkr användas för projekt avseende djurskyddsforskning och 5 000 tkr har 
använts. 

SLU ska efter rekvisition utbetala 1 200 tkr till Nordiska Genbanken för hyreskostnader och detta har 
gjorts. 

SLU får utbetala högst 3 514 tkr till annan utbildningsanordnare för hovslagarutbildning omfattande 
minst 35 utbildningsplatser per år och SLU har utbetalat 3 514 tkr till sådan utbildning. 

Anslaget ska bidra med högst 18 028 tkr till finansiering av hippologutbildning och 17 845 tkr har 
anvisats.  

Av anslaget ska minst 4 000 tkr användas för verksamheten vid Movium varav 1 000 tkr ska avse ett 
nationellt samordningsansvar för kunskapsutveckling och kunskapsspridning om barns och ungas 
utemiljöer. För Moviums verksamhet har använts 5 817 tkr varav 1000 tkr har avsett ovan nämnda 
nationella samordningsansvar. 

Av anslaget ska 2 980 tkr avse anordnande av skogligt basår med minst 32 utbildningsplatser per år. 
Till ändamålet har avsatts 3 220 tkr. 

Av anslaget ska minst 3 000 tkr användas för utveckling av avelsarbete på fisk vid Kälarne och under 
året har 3 000 tkr anvisats. 

Av anslaget ska minst 1 500 tkr användas för växtförädlingsprojekt, företrädesvis för samnordisk 
växtförädling i samverkan med näringen. 1 500 tkr har utbetalats till sådana projekt. 

Av anslaget ska minst 3 590 tkr användas för tilläggsutbildning för utländska veterinärer och 3 590 tkr 
har anvisats för detta ändamål. 

Av anslaget ska användas minst 5 000 tkr för Centrum för biologiska bekämpningsmedel. 5 000 har 
anvisats och 3 968 tkr har använts. 

 
 
Bemyndiganden 
 
SLU har inga bemyndiganden. 
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Tilläggsupplysningar och noter 
 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

 
Allmänt 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag 
(2000:605) och förordningen om myndigheters bokföring (2000:606). Brytdagen för räkenskapsårets löpande 
bokföring var den 4 januari 2013. 
 
Undantag från ekonomiadministrativa regler  
Enligt regleringsbrevet ska SLU, med undantag från anslagsförordningen (2011:223), avräkna anslaget med en 
tolftedel av anslagsbeloppet per månad i samband med att medel utbetalas till SLU:s räntekonto i 
Riksgäldskontoret. SLU har rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4§ första stycket 
avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf. 
 
För årsredovisningen 2012 medges SLU i regleringsbrevet undantag från bestämmelsen i 6 kapitlet 2§ 
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, om att upprätta och avlämna en 
finansieringsanalys. 
 
SLU medges i regleringsbrevet undantag från kravet i föreskrifterna till 7 kapitlet 1§ förordningen (2000:605) 
om årsredovisning och budgetunderlag, om att särredovisa över- eller underskott i den bidragsfinansierade 
verksamheten. 
 
Med undantag från 2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) får SLU finansiera en 
anläggningstillgång med bidrag från statliga bidragsgivare under förutsättning att bidraget har tilldelats för 
ändamålet. Under 2012 har SLU inte utnyttjat detta undantag. 
 
Avgiftsbelagd verksamhet 
I tabellen nedan redovisas över- och underskott i avgiftsfinansierad verksamhet. Övrig försäljning av produkter 
och tjänster är inget eget verksamhetsområde utan räknas fram som en restpost. Därför är det inte möjligt att 
redovisa kostnader och över-/underskott för denna. Med nuvarande redovisning är det inte möjligt att ta fram 
kostnaderna avgiftsbelagd utbildning för utländska studenter, utan de anges till samma belopp som intäkterna. 
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Verksamhet 

Över-
/underskott 

 t.o.m. 2010 

Över-
/underskott 

  2011 
Intäkter 

 2012 
Kostnader 

 2012 

Över-
/underskott 

 2012 

Ack. över- 
/underskott 

2012 

       Avgiftsbelagd verksamhet             
   Med krav på full 
 kostnadstäckning * 

         Uppdragsforskning -2 727 -3 081 90 532 -94 361 -3 829 -9 637 
   Fastighetsförvaltning ** 13 812 -11 425 22 045 -23 796 -1 751 636 
   Uppdragsutbildning -427 88 12 450 -12 298 152 -187 
   Beställd utbildning 292 -19 0 -81 -81 192 
   Fortlöpande miljö- 
analysuppdrag 5 766 918 137 070 -143 749 -6 679 5 
Avgifter utl. studenter  

  
1 817 -1 817 0 0 

  16 716 -13 519 263 914 -276 102 -12 188 -8 991 
   Utan krav på full 
 kostnadstäckning 

         Djursjukvård * -44 149 7 745 140 776 -147 601 -6 825 -43 229 
   Övr. försäljn. av 
produkter 
 och tjänster     184 293       

   
325 069 

   Andra intäkter än avgifter 
i verksamheterna ovan     -37 939       
Intäkter av avgifter 
enligt RR 

  
551 044 

    
* Avser totala intäkter inom resp. verksamhet, oavsett typ av intäkt, och går därför inte att jämföra med 
avgiftsintäkternas indelning i not 1. 
** Avser både fastigheter förvaltade i egen regi och Akademiska hus fastigheter och kan inte jämföras med 
uppgifterna i avsnitt 9.3. 
 
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar som t.ex. datorprogram, licenser och mjölkkvoter med ett 
anskaffningsvärde på minst 20 tkr exkl. moms bokförs som anläggningstillgång. Egenutvecklade immateriella 
tillgångar bokförs som anläggningstillgång om anskaffningsvärdet uppgår till minst 100 tkr exkl. moms. 
Avskrivningstiden för immateriella anläggningstillgångar är högst 5 år.  
 
Inventarier, utrustning m.m. med en ekonomisk livslängd på minst tre år samt med ett anskaffningsvärde på 
minst 20 tkr exkl. moms redovisas som materiella anläggningstillgångar. De klassificeras utifrån beräknad 
livslängd i grupper enligt följande:  
 
Objekttyp Avskrivningstid, år 
Persondatorer 3 
Tekniska anläggningar och transportmedel 7 
Utrustning i övrigt 5 
Anläggning typ klimatkammare, televäxel 10 
Byggnadsinventarier inkl. dragbänkar 10 
Övrig lab- och kontorsinredning  10 
Dragskåp och klimatkammare 15 
Växthus, tornsilo etc. 15 
Ekonomi-, kontors- och laboratoriebyggnader 25 eller 40 
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Värmeanläggningar 30 
Bostads- och fritidshus 40 
Markanläggningar, t.ex. täckdikning 40 
Markanläggn. övriga inkl. skogsbilväg 10 
Förbättringsutgift på annans fastighet 5-20 
 
Som anläggningsdjur redovisas de djur som används i mjölkproduktionen, till avel eller forskning under mer än 
tre år. (Övriga djur redovisas som lager.) Anläggningsdjuren redovisas till bestämd mängd och fast värde, 
eftersom deras kvantitet, värde och sammansättning inte varierar väsentligt och deras sammantagna värde är av 
underordnad betydelse för SLU:s redovisning. Det genomsnittliga värdet för djuren bestäms med hjälp av 
Skatteverkets föreskrifter om produktionsutgifter för djur i lantbruk. 

SLU tar inte upp lån motsvarande anläggningsdjuren, eftersom de till allra största delen är från egen 
uppfödning. Anskaffningen medför ingen betalning. 
 
Ny-, till- och ombyggnad på annans fastighet som uppgår till minst 100 tkr redovisas som förbättringsutgift på 
annans fastighet. Även reparations- och underhållskostnader på annans fastighet som uppgår till minst 100 tkr 
redovisas som förbättringsutgift. För större byggprojekt som Akademiska hus driver bokförs nedlagd tid inom 
SLU som förbättringsutgift på annans fastighet.  
 
Konst tas upp som anläggningstillgång om anskaffningen är gjord 2003 eller senare och om anskaffningsvärdet 
uppgår till minst 20 tkr.  
 
Finansiella anläggningstillgångar utgörs av SLU:s aktieinnehav i helägda SLU Holding samt insatser i 
ekonomiska föreningar. Värderingen av aktieinnehavet i dotterföretaget SLU Holding har skett enligt 
kapitalandelsmetoden. Insatser i ekonomiska föreningar redovisas endast till bokfört värde då marknadsvärde 
för dessa tillgångar saknas. 
 
Projekt finansierade med externa medel 
SLU:s redovisning är uppbyggd på projektbas. Varje bidrags-/uppdragsfinansierat projekt med kontrakt värderas 
utifrån om det är pågående eller avslutat. För avslutade projekt redovisas över- eller underskott som årets 
kapitalförändring. För pågående projekt periodiseras en fordran eller skuld i balansräkningen 
(periodavgränsningsposter). 

En del projekt är samfinansierade av både anslag och bidrag. Med reservation för att projekten i redovisningen 
inte alltid motsvaras av hur projekten avgränsas i verkligheten, redovisades under 2012 anslagsintäkter på 57 
948 tkr i bidragsfinansierade forskningsprojekt. De totala bidragsintäkterna i dessa projekt uppgick till 757 786 
tkr och anslagsintäkterna motsvarade därmed 7,6 % av dem. Utöver det redovisades ett underskott på 13 608 tkr 
på grund av att bidragsintäkter enligt kontrakt inte fick användas till att täcka projektens andel av indirekta 
kostnader.  

Vad gäller utbildning på grundläggande nivå har endast anslag på 1 tkr tillförts i bidragsfinansierad verksamhet. 
Bidragsintäkterna i dessa projekt uppgick till 3 505 tkr. 

SLU tillämpar den redovisningsmodell för indirekta kostnader som har tagits fram av Sveriges universitets- och 
högskoleförbund. 

Varulager 
SLU:s varulager utgörs främst av egendomarnas jordbruksprodukter, kontorsbutikens varulager samt djur. 
Lagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Djur i lager värderas enligt Skatteverkets 
föreskrifter om produktionsutgifter för djur i jordbruk eller till 85 procent av marknadsvärdet där uppgift från 
Skatteverket inte finns (fisk och höns). Först-in-först-ut-principen (FIFU) tillämpas som huvudregel. 
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Fordringar och skulder 
Fordringar är upptagna till det belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta har 
värderats till balansdagskurs.  
 
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 
Som avsättning för pensioner och liknande förpliktelser redovisar SLU kommande ersättningar för pensioner för 
uppsagd personal samt delpensioner.  
 
Avsättning för nedlagd verksamhet 
Fr.o.m. 2012 görs avsättning för kommande sanering av laborativa lokaler som SLU planerar att lämna inom de 
närmaste tre åren. SLU har vid utgången av 2012 drygt 35 000 kvm laborativa lokaler, där viss miljöfarlig 
verksamhet bedrivs. Dessa lokaler måste eventuellt saneras vid ett återlämnande till fastighetsägaren. 
Avsättningen beräknas utifrån en schablonkostnad. För de lokaler som SLU planerar att behålla under 
överskådlig tid lämnas upplysning om eventuell framtida kostnad i not. 
 
Övertagande av verksamhet från Fiskeriverket 
Den 1 juli 2011 tog SLU över delar Fiskeriverkets verksamhet. Denna verksamhet bildade Institutionen för 
akvatiska resurser och ingår med ett halvår i SLU:s redovisning 2011 och med ett helår 2012. I den mån 
resultatposter påverkas med väsentliga belopp av detta kommenteras det i respektive not.  
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Noter (alla belopp i tkr) 
  

   Resultaträkningen 
   
  Not 1  Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2012 2011 

Djursjukvård 107 948 113 961 
Analyser 26 440 21 759 
Forskningsuppdrag      forskning 70 570 68 657 
                                     fortlöpande miljöanalys 136 257 114 313 
Utbildningsuppdrag 17 886 16 352 
Övriga tjänster och uppdrag 67 781 63 401 
Jordbruksprodukter inkl djur 40 028 37 286 
Kurser och konferenser* 24 605 24 071 
Publikationer samt informations- och kursmaterial* 12 101 11 104 
Uthyrning av mark, lokaler och studentbostäder 34 181 35 170 
Övrigt 13 247 11 545 
 551 044 517 618 
 

  Varav intäkter av avgifter Akvatiska resurser 23 519 11 170 
* Intäktsslagen avser intäkter enligt 4§ avgiftsförordningen, sammanlagt:   36 705 35 175 
 

  För Forskningsuppdrag redovisas de största finansiärerna nedan: 
  Fakturerade intäkter från 
  Naturvårdsverket 65 841 78 803 

Havs- och vattenmyndigheten 36 838 9 540 
Jordbruksverket 30 401 6 410 
Trafikverket 8 674 12 218 
SIDA 5 854 894 
SMHI 4 481 4 752 
Umeå universitet 3 201 4 147 
Region Skåne 2 497 2 240 
Forsmarks kraftgrupp AB 2 084 1 481 
Zarkara Genomics AB 1 795 0 
Elforsk AB 1 731 387 
OKG AB 1 681 916 
RINGHALS AB 1 555 482 
Intervacc AB 1 500 1 488 
Svensk MKB AB 1 477 257 
Biogaia AB 1 300 975 
Medivir AB 1 280 100 
Strålsäkerhetsmyndigheten 1 214 1 164 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län 1 187 0 
Spiber Technologies AB 1 024 562 
DeLaval International AB 1 000 0 
Länsstyrelsen Örebro län 525 2 325 
Lunds universitet 356 1 719 
Skogsstyrelsen 279 1 245 
Sametinget 272 1 025 
Göteborgs universitet 264 1 727 
Sveaskog 248 1 051 
Stockholms universitet 26 1 209 
Övriga 31 378 32 536 
Summa fakturerade intäkter 209 964 169 652 
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Periodiseringar -3 137 13 318 
Summa intäkter av forskningsuppdrag 206 827 182 970 

    
  Under Övrigt ingår: 

  - Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar 2 676 1 083 
- Sponsring (Avser i huvudsak Akademikonferens) 3 101 2 615 
- Icke statliga försäkringsersättningar och skadestånd  259 1 504 
 

  Intäkter av tjänsteexport ingår i avgiftsintäkterna med 39 635 36 208 
Tjänsteexport definieras här som fakturerade uppdragsintäkter från Sida resp.med 
utländsk motpart. Detta skiljer sig från den definition som används i avsnittet Politik för 
global utveckling. 

   
  Not 2  Intäkter av bidrag 2012 2011 

Inbetalningar från 
  FORMAS 183 864 220 467 

Vetenskapsrådet 56 927 56 786 
Jordbruksverket inkl. produktionsbidrag 43 662 48 393 
SIDA 18 679 20 922 
Naturvårdsverket 41 666 50 635 
Energimyndigheten 46 376 38 279 
Övriga statliga myndigheter 87 324 74 433 
Havs- och vattenmyndigheten 93 539 45 346 
VINNOVA 13 266 11 616 
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, MISTRA 8 187 14 825 
Stiftelsen för strategisk forskning SSF 9 260 8 955 
Övriga offentliga forskningstiftelser (KK,STINT,Vårdal) 2 687 3 469 
Kommuner och landsting  * 6 519 4 568 
Svenska företag  * 36 334 38 558 
Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF  * 57 764 58 446 
Övriga svenska stiftelser och organisationer mm  * 92 733 84 921 
Stiftelsen hästforskning* 13 520 11 570 
EU 56 947 53 905 
Nordiska ministerrådet mm 2 707 1 974 
Övriga utländska bidragsgivare  * 15 626 13 849 
Summa inbetalningar 887 589 861 917 
Överföring till transfereringar avseende stipendier -16 392 -17 159 
Periodiseringar 49 531 -14 008 
Summa intäkter av bidrag 920 729 830 751 
 

  Varav intäkter av bidrag Akvatiska resurser 122 935 65 977 
 

  Under 2012 har finansiärsredovisningen utvecklats i ekonomisystemet. I samband med 
det har jämförelsetalen ovan justerats jämfört med årsredovisningen för 2011. 

  * Dessa bidrag definieras som donationer, varmed avses bidrag från icke statliga 
finansiärer, med undantag för de strategiska forskningsstiftelserna och mellanstatliga 
organisationer som Sverige är anslutet till (3 § donationsförordningen 1998:140). Nedan 
förtecknas de donationer som 2010 uppgick till mer än 30 basbelopp. 
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Donator Ändamål 
  

Belopp 
Knut o Alice Wallenbergs stiftelse 

Gensekvensering av granens genom 14 258 
Sveaskog Förvaltnings AB Future Forests     3 400 

Skogforsk Snytbagge 2010-2014   3 000 

Stiftelsen lantbruksforskning Biologi och teknik för föbättrad markanvändning i potatisodling 2 940 

Södra Skogsägarnas Stiftelse Möjliga koncept för mekaniserad plantering i södra Sverige 2 117 

Region Skåne PlantLink     2 000 

Stiftelsen lantbruksforskning Medel för att utveckla växtförädl av grödor f odl i Svealand o Norrland 2 000 

Stift Nils o Dorthi Troedssons forsknfond Uppförandet av fytotron   2 000 

Laxå Pellets AB SafePellets     1 876 

Agroväst Livsmedel AB Mjölkprogrammet 2010-2012   1 800 

Region Skåne Naturunderstödd rehabilitering på landsbygden 1 650 

Skogforsk Future Forests     1 500 

Stiftelsen lantbruksforskning Kortare sintid - inverkan på mjölkavkastning, djurhälsa och fertilitet  1 500 

Stiftelsen Olle Engkvist byggmästare Vad beror det på att potatis blir giftig ibland 1 500 

Stiftelsen Olle Engkvist byggmästare När en växtcell blir hungrig   1 400 

Marie-Claire Cronstedts stiftelse Marie-Claire Cronstedts professur   1 342 

IVL Svenska miljöinstitutet AB Climate Change and Environmental Objectives (CLEO) 1 334 

 
 
Not 3  Finansiella intäkter 2012 2011 
Ränteintäkter från räntekonto i Riksgäldskontoret 12 866 13 748 
Övrigt 1 227 214 
 14 093 13 962 
 

  Not 4  Kostnader för personal 2012 2011 
Lönekostnader exkl. arbetsgivaravgifter m.m. 1 285 384 1 232 330 
Övriga personalkostnader 672 149 643 467 
 1 957 533 1 875 797 
 

  Varav personalkostnader Akvatiska resurser 85 252 40 281 
 

  Not 5  Övriga driftkostnader 2012 2011 
 

725 978 702 759 
Varav Övriga driftkostnader Akvatiska resurser 

38 041 22 471 
Realisationsförlust vid försäljning/utrangering av anläggningstillgångar ingår med: 2 761 1 243 
 

  Not 6  Finansiella kostnader 2012 2011 
Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 13 110 8 999 
Övrigt 1 729 797 
 14 839 9 796 
 

  Not 7  Resultat från andelar i helägda företag 2012 2011 
Preliminärt resultat från andelar i SLU Holding för innevarande år 23 - 
Justerat resultat för föregående år 50 -2 754 
 73 -2 754 
 

  Not 8  Uppbördsverksamhet 2012 2011 
Avser överskott vid försäljning av fastigheter.  0 0 



85 (96) 
 

 

Not 9  Resultaträkning per redovisningsområde  (tkr) 
         

           

 

Grundläggande 
högskoleutb 

  

Forskning o 
forskarutb 

  

Fortlöpande 
miljöanalys 

  
Totalt 

           
Ingående ackumulerat kapital 1) -47 604 

  
346 994 

  
48 345 

  
347 735 

Disposition av fg års kapitalförändring 
   

4 845 
     

4 845 

Korrigeringar 616 
  

-901 
  

285 
  

0 

Utgående balanserad kapitalförändring -46 988 
  

350 938 
  

48 630 
  

352 580 

           

           Verksamhetens intäkter 
             Intäkter av anslag 455 715 

  
1 006 341 

  
110 855 

  
1 572 911 

   Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar 146 459 

  
249 011 

  
155 574 

  
551 044 

   Intäkter av bidrag 5 740 
  

782 526 
  

132 463 
  

920 729 

   Finansiella intäkter 239 
  

13 751 
  

103 
  

14 093 

Summa 608 153 
  

2 051 629 
  

398 995 
  

3 058 777 

           Verksamhetens kostnader 
             Kostnader för personal -379 797 

  
-1 351 801 

  
-225 935 

  
-1 957 533 

   Kostnader för lokaler -103 507 
  

-215 953 
  

-14 479 
  

-333 939 

   Övriga driftkostnader -163 964 
  

-434 388 
  

-127 626 
  

-725 978 

   Finansiella kostnader -428 
  

-14 236 
  

-175 
  

-14 839 

   Avskrivningar -13 394 
  

-96 384 
  

-8 279 
  

-118 057 

   Internbokföring netto 27 165 
  

8 193 
  

-35 358 
  

0 

Summa -633 925 
  

-2 104 569 
  

-411 852 
  

-3 150 346 

           Verksamhetsutfall -25 772 
  

-52 940 
  

-12 857 
  

-91 569 

           Resultat från andelar i intresseföretag 
   

73 
     

73 

Transfereringar, saldo 
   

3 900 
     

3 900 

           Årets kapitalförändring -25 772 
  

-48 967 
  

-12 857 
  

-87 596 

           
Utgående ackumulerat kapital -72 760 2) 301 971 

  
35 773 

  
264 984 

           

           1) Med ackumulerat kapital avses här årets kapitalförändring + balanserad kapitalförändring. 
   2) Varav -43 229 avser djursjukvård. 
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Not 10   Immateriella anläggningstillgångar 
   Rättigheter och andra immateriella tillgångar  
     2012 2011 

 Ingående anskaffningsvärde 14 834 14 440 
 korrigering anskaffningsvärde 

 
2 

 Årets investering 229 143 
 Ingående anskaffningsvärde från Fiskeriverket 

 
1 108 * 

Årets avyttring, anskaffningsvärde -1 495 -858 
 Ingående ackumulerad avskrivning -13 462 -12 499 
 Ingående ackumulerad avskrivning från Fiskeriverket 

 
-895 * 

Årets avskrivning -829 -927 * 
Återförd avskrivning på avyttring 1 495 858 

 Restvärde 772 1 372 
 

* Dessa jämförelsetal har korrigerats jämfört med årsredovisningen 2011. 
  

Not 11  Materiella anläggningstillgångar 
       

 
Byggn, mark o Förbättrsutg 

 
  

  

 
annan fast  på annans Maskiner, inven-- Pågående nyanlägg- 

 
egendom   fastighet tarier, djur mm ningar inkl förskott 

  2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
Ingående anskaffningsvärde 619 966 493 462 169 714 149 715 872 382 706 889 359 710 276 002 

Bruttokorr anskaffnvärde (jmf nedan) 1 526 
       Ing anskaffnvärde övertag Fiskeriverket 
    

28 098 
  Korrigering anskaffningsvärde 0 0 -3 329 -821 3 321 0 -52 -265 

Årets investering 311 910 127 204 25 058 24 945 120 138 192 564 -321 730 83 973 

Årets avyttring, anskaffningsvärde -300 -700 -6 663 -4 124 -43 207 -55 169 * 
 Ingående ackumulerad avskrivning -172 188 -155 863 -77 739 -73 582 -544 956 -513 464 

  Bruttokorr ack avskrivn (jmf ovan) -1 526 
       Ing ack avskrivning övertag Fiskeriverket 
    

-20 485 
  Årets avskrivning -24 645 -16 324 -8 846 -8 281 -83 736 -64 627 
  Återförd avskrivning på avyttring 300 0 4 370 4 124 42 063 53 620 * 

 Ingående ackumul. nedskrivning -23 158 -22 329 
      Årets nedskrivning 0 -829 
      Ingående ack uppskrivning 80 487 80 718 
      

Återförd uppskrivning på avyttring 0 -231 
      Restvärde   792 372 505 108 102 565 91 976 366 005 327 426 37 928 359 710 

         * Dessa jämförelsetal har korrigerats jämfört med årsredovisningen 2011 
    Av årets investeringar avser 339 944 tkr djuretableringen på Lövsta, varav byggnadsinvestering 292 865 tkr och 

  investering i maskiner etc  47 079  tkr. Merparten av dessa utgifter har tidigare bokförts under pågående nyanläggningar. 

Årets investeringar i byggnader avser även ombyggnad maskinhall med 7 100 tkr. 
   Årets investering i förbättringsutgifter avser framförallt Veterinär- och husdjurscentrum 13 107 tkr samt  

 växthusrenovering vid Ekologicentrum 5 520 tkr. 
      Årets investeringar i maskiner etc består bl.a. av klimatkammare Biocentrum 15 830 tkr och spektrometer  

 Mark-, vatten- och miljöcentrum 10 229 tkr 
       Av årets byggnadsavskrivningar är 1 141 tkr hänförliga till uppskrivningskapitalet. 
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Not 12  Andelar i helägda företag 2012 2011 
Ingående balans 8 751 11 505 
Justerat resultat 2011 50 -2 754 
Preliminärt resultat 2012 23 - 
 8 824 8 751 
Aktieinnehavet avser helägda SLU Holding (3 000 aktier). 

  Nominellt värde är 300 tkr. Aktierna överfördes 1998 till SLU från  
Näringsdepartementet till bokfört värde (4 000 tkr). SLU Holding är inte börsnoterat.   

  Kapitaltillskott från regeringen 2012 (3 900 tkr) har av SLU Holding bokförts som en 
skuld och har inte tagits upp i SLU:s redovisning. 

   
  Not 13  Andra långfristiga värdepappersinnehav 2012 2011 

Avser insatser i ekonomiska föreningar. Marknadsvärde saknas.  4 212 3 667 
 

  Not 14  Fordringar hos andra myndigheter 2012 2011 
Fordran ingående mervärdesskatt 41 343 51 624 
Fakturerad kundfordran 49 600 60 002 
Övrig fordran 2 599 2 210 
 93 542 113 836 
 

  Not 15  Förutbetalda kostnader 2012 2011 
Förskottsbetald hyra 94 651 73 953 
Övrigt 12 505 11 286 
 107 156 85 239 
 

  Not 16  Upplupna bidragsintäkter 2012 2011 
Upplupna bidragsintäkter från statliga myndigheter 63 725 59 332 
Upplupna bidragsintäkter från övriga bidragsgivare 77 870 63 775 
 141 595 123 107 
 

  Not 17  Avräkning med statsverket 2012 2011 
Uppbörd 

  Ingående balans - -3 152 
Redovisat mot inkomsttitel -1 170 - 
Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel - 3 152 
Skulder avseende uppbörd -1 170 0 
 

  Anslag i räntebärande flöde 

  Ingående balans -4 500 - 
Redovisat mot anslag 1 627 811 1 644 502 
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -1 627 811 -1 649 002 
Återbetalning av anslagsmedel 4 500 

 Skulder avseende anslag i räntebärande flöde 0 -4 500 
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Not 18  Behållning räntekonto i Riksgälden 2012 2011 
Posten påverkas såväl 2011 som 2012 av att 100 000 tkr av forskningsladugården i Lövsta 
finansieras från räntekontot i väntan på ett överskott från försäljning av Ultuna 2:1. 

1 022 308 933 653 
 

  Not 19  Kassa och bank 2012 2011 
Posten avser främst koordinatorsmedel som ska betalas ut i EU-projekt. 7 014 11 853 
 

  Not 20  Uppskrivningskapital 2012 2011 
Ingående balans 63 833 67 302 
Från föregående års kapitalförändring -2 095 -3 469 
Utgående balans 61 738 63 833 
 

  Uppskrivningskapitalet har sitt ursprung i den omvärdering av fastighetsvärdena som 
gjordes år 2000. Den del av av- och nedskrivningar samt försäljningar som är att hänföra 
till uppskrivningskapitalet ingår i årets kapitalförändring och överförs nästföljande år till 
denna balanspost. 

   
  Not 21  Donationskapital 2012 2011 

Ingående balans 8 597 3 334 
Donation under året 316 5 260 
Från föregående års kapitalförändring 4 3 
Utgående balans 8 917 8 597 
 

  Not 22  Balanserad kapitalförändring 2012 2011 
Ingående balans 414 989 387 824 
Ingående balans från Fiskeriverket - -8 335 
Föregående års kapitalförändring -67 254 32 392 
Omfört till donationskapital -4 -3 
Omfört till resultatandelar i dotterföretag 2 754 -358 
Omfört till uppskrivningskapital 2 095 3 469 
Utgående balans 352 580 414 989 
 

  Not 23  Kapitalförändring enligt resultaträkningen 2012 2011 
Årets kapitalförändring, - 87 596 tkr, kommer att disponeras så att -87 596 -67 254 
- donationskapitalet tillförs 142 tkr 

  - uppskrivningskapitalet tillförs -1 141 tkr 
  - resultatandelar i helägda företag tillförs 73 tkr 
  - balanserad kapitalförändring tillförs -86 670 tkr 
   
  Not 24  Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2012 2011 

Ingående avsättning 13 057 13 505 
Årets pensionskostnad 5 430 5 969 
Årets pensionsutbetalningar -5 652 -6 417 
Utgående avsättning 12 835 13 057 
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Not 25  Övriga avsättningar 2012 2011 
Avsättning insatser i de ekonomiska föreningar till vilka SLU levererar 
jordbruksprodukter 4 212 3 665 
Avsättning nedlagd verksamhet  27 530 2 510 
Avsättning engångspremie särskild pensionsersättning 

2 866 5 684 
 34 608 11 859 
Av avsättning för nedlagd verksamhet 2012 består 11 200 tkr av beräknad 
återställningskostnad för laborationslokaler som SLU planerar att lämna senast 2014-06-
30. (För lokaler som SLU avser att behålla under överskådlig tid beräknas en eventuell 
ytterligare återställningskostnad uppgå till ca 17 000 tkr.) 

  2012 har även avsättning med 15 000 tkr gjorts för kommande sanering av 
försöksanläggningen i Asplunda. 

   
  Not 26  Lån i Riksgäldskontoret 2012 2011 

Ingående skuld 741 000 505 689 
Nya lån 415 150 314 795 
Årets amortering -97 004 -79 484 
Utgående skuld 1 059 146 741 000 
 

  SLU disponerar enligt regleringsbrevet en låneram på:  1 100 000 750 000 
Högsta utnyttjandenivån av låneramen under året var:  1 059 146 741 000 
 

  Not 27  Skulder till andra myndigheter 2012 2011 
Skuld avseende utgående mervärdesskatt 7 904 16 139 
Skuld avseende arbetsgivaravgift 32 588 32 356 
Leverantörsskulder m.m.  31 170 37 089 
 71 662 85 584 
 

  Not 28  Övriga skulder 2012 2011 
Personalens källskatt 29 710 29 639 
Löneskuld 1 789 3 019 
Övrigt 6 647 11 525 
 38 146 44 183 
 

  I posten Övrigt ingår koordinatorsmedel som ska betalas ut i EU-projekt med. 6 150 11 341 
 

  Not 29  Upplupna kostnader 2012 2011 
Semesterlöneskuld inkl.sociala avgifter  158 732 152 036 
Övrigt 44 033 42 050 
 202 765 194 086 
 

  I posten Övrigt ingår beräknade kostnader för lönerevision med  12 031 8 569 
 

  Not 30  Oförbrukade bidrag 2012 2011 
 Oförbrukade bidrag från statliga myndigheter 594 642 599 133 
 Oförbrukade bidrag från övriga bidragsgivare 60 838 73 530 * 

Oförbrukade donationer 169 655 187 446 * 
Oförmedlade bidrag för transferering från statliga myndigheter 416 250 

 Oförmedlade bidrag för transferering från övriga bidragsgivare 0 0 
 

 
825 551 860 359 

 Med donationer avses detsamma som i not 2.  
   * Jämförelsetalen har ändrats jämfört med årsredovisningen för 2011. 
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Not 31  Övriga förutbetalda intäkter 2012 2011 

Förutbetalda hyresintäkter 5 561 1 566 

Övriga förutbetalda intäkter 84 556 74 097 

 
90 117 75 663 

   Not 32  Ansvarsförbindelser 2012 2011 
Beloppet 2011 avser garanti för nedlagda projekteringskostnader i byggprojektet Inga 25 600 
HVC Nord; SLU skulle ersätta Akademiska hus för dessa kostnader om 

  projektet inte genomfördes. 
   

Not 33  Kostnader för lokaler 2012 2011 
I beloppet 2012 ingår en hyresreduktion för 2011-06-01 - 2012-12-31 med   
24 178 tkr, till följd av att SLU har tecknat hyresavtal baserade på rörlig 333 939 344 117 
ränta för Biocentrum och Mark-vatten-miljöcentrum. 
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Återrapportering: Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa de skattepliktiga ersättningar och 
andra förmåner som betalats ut under räkenskapsåret samt de framtida åtaganden som avtalats för 
var och en av 1) ledamöterna i myndigheternas styrelse, och 2) de ledamöter i myndighetens råd som 
utsetts av regeringen, och 3) de ledande befattningshavare vid myndigheten som utsetts av 
regeringen. För dessa personer ska myndigheten också uppge uppdrag som styrelse eller rådsledamot 
i andra statliga myndigheter samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag. (SFS 2000:605)  

Namn Ersättning, kr Andra råds- och styrelseuppdrag utöver Sveriges 
lantbruksuniversitet samt ledamot i aktiebolag 

Andersson, Inger 
Generaldirektör 
Vice ordförande 

25 000 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, ledamot, 
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, ledamot, 
Livsmedelsverkets insynsråd, ordförande, 
Statens veterinärmedicinska anstalts insynsråd, ledamot. 

Andersson, Maria 
Förste rådgivare, SLUSS 
T.o.m. 2012-08-31 

30 400* Inga. 

Areskog, Marlene 
Doktorand 

387 700* Inga. 

Båge, Lennart 
Ambassadör 

121 600* Sidas styrelse, ledamot 
Kungliga skogs- och lantbruksakademien, ledamot. 

Ericsson, Göran 
Professor 

760 600* Styrelsen för Miljö 2015 (Norges forskningsråd), ledamot, 
Kempe Award for Distinguished Ecologists, ordförande. 

Johansson, Ulrika 
Ordförande i SLUSS 
Fr.o.m. 2012-09-01 

117 800* Inga. 

Jonsson, Bo 
F.d. generaldirektör 

25 000 Strålsäkerhetsmyndighetens delegation för finansieringsfrågor, 
ledamot. 

Lidskog, Rolf 
Professor 

25 000 Styrelsen för Örebro universitet, ledamot. 

Lindman, Johan, 
Skogsdirektör 

25 000 Stora Enso AB, ledamot 
Bergvik Skog AB, ledamot, 
Stora Kopparbergs Bergslags AB, ordförande, 
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, Avd. VII, Skogsnäringens 
teknik, ledamot, 
Umeå Plant Science Centre, Berzelii center, ledamot, 
Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond, ordförande, 
Skogsindustriernas styrelse, ledamot, 
Skogsindustrierna, Skogskommittén, ordförande, 
CEPI Forest Committee, ledamot. 

Lloyd, Sofia 
F.d. ordförande i SLUSS 
Förste rådgivare, SLUSS 

143 600* Inga 

Lundén, Anne 
Universitetslektor 
Fr.o.m. 2012-09-26 

199 300* FungoGen AB, ledamot. 

Petersson, Ingrid,  
F.d. statssekreterare 
Ordförande 

66 000 Svenska Turistföreningen, vice ordförande, 
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, ledamot. 

Sennerby Forsse, Lisa, 
Rektor 

1 202 400* Norsk institutt for Skog og Landskap, UMB, Norge, ledamot, 
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, ledamot, 
Länsstyrelsernas insynsråd, Uppsala, ledamot, 
Vetenskapliga rådet för Volvo Environmental Prize, ledamot, 
Rådsgruppen för WWF, ledamot, 
Regeringens forskningsberedning, ledamot, 
Högskoleverkets insynsråd, ledamot, 
SVA:s insynsråd, ledamot, 
Styrelsen för Zentrum für Entwichlungsforschung, Bonn 
University, Tyskland, ledamot, 
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European Forest Institute, EFI, ledamo.t 
Sylwan, Peter, 
Vetenskapsjournalist 

25 000 Styrelsen för Antonia Ax:sons Stiftelse för utveckling och miljö, 
ledamot, 
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, ledamot. 

Thörnelöf, Eva, 
Avdelningschef 

25 000 Stiftelsen för International Insitut for Industrial Environment 
economics, ordförande, 
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, ledamot, 
Jämtkrafts miljöfond, ledamot, 
Mistra EviEM, KVA, Executive committee, ledamot. 

Åhman, Inger 
Universitetslektor 

564 100* Beredningsgruppen för Stiftelsen Lantbruksforskning, ledamot. 

Öborn, Ingrid, 
Professor 
T.o.m. 2012-06-30 

364 100* Sidas råd för forskningssamarbete, ledamot 

*Ersättning inklusive lön för anställning och uppdrag vid SLU. 
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12 Väsentliga uppgifter 
Sammanställning av väsentliga uppgifter. 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Låneram i Riksgäldskontoret (tkr) 

     Beviljad 465 000 490 500 550 000 750 000 1 100 000 
Utnyttjad 432 106 475 750 505 689 741 000 1 059 000 
 

     Kontokrediter i Riksgäldskontoret (tkr) 
     Beviljad 58 500 58 500 68 500 68 500 68 500 

Maximalt utnyttjad 0 0 0 0 0 

      Räntekonto i Riksgäldskontoret (tkr) 
     Intäkter 45 212 7 154 5 173 13 748 12 866 

Kostnader 0 0 0 0 0 

      Avgiftsintäkter (tkr) 
     Budget i regleringsbrevet  390 000 450 000 484 000 499 000 540 000 

Faktiskt utfall som disponeras av SLU 457 922 467 488 498 337 517 618 551 044 

      Anslagskredit (tkr) 
     Beviljad 0 0 0 0 0 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

      Utgående anslagssparande (tkr) 2 000 60 0 0 0 
 

     Tilldelade bemyndiganden (tkr) 0 0 0 0 0 
 

     Årsarbetskrafter och medelantal anställda 
     Antal årsarbetskrafter 2 675 2 827 2 876 3 009 3 080 

Medelantal anställda 3 417 3 540 3 584 3 784 3 828 

      Driftkostnad per årsarbetskraft (tkr) 937 918 946 971 980 
 

     Kapitalförändring (tkr) 
     Årets kapitalförändring -78 282 14 824 32 392 -67 254 -87 596 

Balanserad kapitalförändring 449 701 371 566 387 824 414 989 352 580 
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13 Förkortningar och definitioner 
LTJ-fakulteten Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap 

NL-fakulteten  Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap 

S-fakulteten   Fakulteten för skogsvetenskap 

VH-fakulteten  Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 

 

Indexuppräkning 

Ekonomiska uppgifter redovisade i resultatredovisningen är inte indexerade. 

 

Definitioner m.m. 

Förutom nedan redovisade definitioner har Högskoleverkets begreppsmanual för högskoleområdet 
använts. 

Administrativa system: Underlag för resultatredovisning och finansiell redovisning är framförallt 
Ladok (system för studiedokumentation) och ekonomi- och personaladministrativa system.  

Aktiva forskarstudenter: Forskarstudenter med en aktivitetsgrad om minst 10 procent. 

Antal platser: Hur många sökande som planeras att antas till viss utbildning. 

Behöriga sökande: Sökande till viss utbildning som uppfyller villkoren avseende grundläggande 
och/eller särskild behörighet för tillträde till sökt utbildning. 

Beräknade examina: Omräkning av licentiatexamina och doktorsexamina, där en licentiatexamen 
ger en halv poäng, en doktorsexamen som inte föregåtts av en licentiatexamen ger ett poäng, och en 
doktorsexamen som föregåtts av en licentiatexamen ger en halv poäng. 

Doktorand: Tidsbegränsad anställning som ger forskarstudenten möjlighet att främst ägna sig åt sin 
egen utbildning. 

Doktorsexamen: Examen inom forskarutbildning som omfattar 240 högskolepoäng, varav minst 120 
högskolepoäng ska utgöras av avhandling. 

Extern finansiering: All finansiering utöver statsanslag, exempelvis medel från forskningsråd, 
Naturvårdsverket, Sida, övriga statliga myndigheter och verk, offentliga stiftelser, SLF, övriga 
stiftelser, privata företag, forskningsuppdrag, EU samt övriga finansiärer. 

Formas: Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. 

Forskare: Chefsveterinär, filialföreståndare, forskningsledare, forskare, föreståndare, fältentomolog, 
fältmykolog, försöksledare, koordinator, kursledare, marinbiolog, statsagronom, statshortonom. 

Fältnormerad medelcitering: Bibliometriskt mått som innebär att antalet vetenskapliga citeringar 
normeras och medelvärdet beräknas, kallas även Crown indikator.  
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Helårsprestation (hpr): Summa avklarade poäng/högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss 
period dividerat med 60. 

Helårsstudent (hst): Antal registrerade studenter på en kurs multiplicerat med kursens 
poäng/högskolepoäng dividerat med 60.  

Högskolepoäng (hp): Från hösten 2007 är ett läsår 60 högskolepoäng.  

Internationella studentutbyten: Samtliga studenter i poängsatt studentutbyte i utbytesprogram (EU-
program, Nordplus och bilaterala program). 

Licentiatexamen: Examen inom utbildning på forskarnivå som avser etapp om minst 120 
högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng ska utgöras av avhandling. 

Långtidssjukfrånvaro: Sjukfrånvaro i procent avseende frånvaro under en sammanhängande tid på 
60 dagar eller mer. 

Lärare: Professor, gästprofessor, adjungerad professor, lektor, adjungerad lektor, adjungerad lärare, 
forskarassistent, gästlärare, adjunkt. 

Medelantal anställda: Alla anställda exklusive timanställda. Helt tjänstledig personal ingår. Mätning 
görs varje månad och utgör underlag för medeltalsberäkningen. 

Nyantagna till utbildning på forskarnivå: Forskarstudent som för första gången registreras vid 
fakultet och redovisar en aktivitet om minst 10 procent, vid ett visst universitet eller vid en viss 
högskola. 

Prestationsgrad: Antalet hpr dividerat med antalet hst. 

Studiefinansiering: Av högskolan utgiven ersättning i form av anställning som doktorand, 
utbildningsbidrag eller annan typ av anställning i vilken utbildning på forskarnivå ska bedrivas på hel- 
eller deltid eller annan form av studiefinansiering t.ex. stipendium. 

Uppdragsutbildning: Utbildning som anordnas på uppdrag av en beställare mot erläggande av en 
avgift. Beställaren utser själv deltagarna. Beställaren kan aldrig vara enskild person. 

Utbildningsområde: Indelningsgrund för regeringens resurstilldelning till grundläggande 
högskoleutbildning. 

Årsarbetare: Antalet anställda personer omräknade till heltidsarbetande. Omräkningen innebär att 
deltidsanställd personal ingår i summa antal personer med den procentandel av en heltidsanställning 
som deras anställning utgör. En halvtidsanställd person ingår således i summan som 0,5 
årsarbetskraft. Tjänstledig personal ingår inte. (Till skillnad från medeltal anställda.)  

 

Förkortningar i tabell 24 

Baltic COMPASS: Comprehensive Policy Actions and Investments in Sustainable Solutions in 
Agriculture in the Baltic Sea Catchment. 

CAFF: Conservation of Arctic Flora and Fauna. 
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EEA: European Environment Agency - Europeiska miljöbyrån. 

E-forest: European Forest Information Network. 

Eionet: European Environment Information and Observation Network. 

ENFIN: European National Forest Inventory Network. 

ETC-BD: European Topic Centre on Biological Diversity. 

Eurostat: Statistical office of the European Union. 

FAO: Food and Agriculture Organization. 

GBIF: Global Biodiversity Information Facility. 

GEO: Group on Earth Observations. 

GMES: Global Monitoring for Environment and Security. 

HELCOM: Helsinki Commission - Baltic Marine Environment Protection Commission. 

ICES: International Council for the Exploration of the Sea - Internationella Havsforskningsrådet. 

ICOS: Integrated Carbon Observation System. 

ICP Waters: International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring of Acidification 
of Rivers and Lakes. 

IUCN: International Union for Conservation of Nature. 

LULUCF: Land Use, Land-Use Change and Forestry i FN:s klimatkonvention. 

OSPAR: Commission for the protection of the marine environment of the North-East Atlantic. 

REFRESH: Adaptive Strategies to Mitigate the Impacts of Climate Change on European Freshwater 
Ecosystems. 

SMED: konsortiet svenska miljöemissons data - IVL/SCB/SLU/SMHI. 

STECF: Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries. 

WISER: Water bodies in Europe: Integrative Systems to assess Ecological status and Recovery. 
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