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Rektor har ordet 

Science and education for sustainable life beskriver 
ambitionerna inom det moderna SLU. Vi utvecklar 
kunskapen och utbildar om de biologiska naturresur-
serna och människans förvaltning och hållbara nytt-
jande av dessa. Vi forskar och undervisar också om 
djurs välfärd och om relationen mellan människa och 
sällskapsdjur. Vid tiden för SLU:s tillkomst, för 40 år 
sedan, hade en bredare diskussion om miljöaspekter 
precis börjat komplettera ett tidigare relativt ensidigt 
produktionsperspektiv. Idag inser vi att en långsiktigt 
hållbar utveckling kräver att produktions-, etiska och 
miljöaspekter beaktas samtidigt och sammanvägs. 
Science and education for sustainable life, våra ambi-
tioner och våra löften till studenter, andra avnämare 
och samarbetspartners, sammanfattar detta väl. 

Vi uppfyller löftena genom att forska, utbilda och 
bedriva fortlöpande miljöanalys, samt genom att 
samverka med det omgivande samhället och med 
universitet och andra organisationer både nationellt 
och internationellt. Vår verksamhet ska vara av hög 
vetenskaplig kvalitet och den ska bidra till att de 
gröna näringarna blir långsiktigt livskraftiga och att 
jordens naturresurser används hållbart. Inom livs- och 
miljövetenskaperna har vi visionen att vara av världs-
klass. Som lantbruksuniversitet, inom områdena växt- 
och djurvetenskaper och ekologi och miljö, rankas vi 
bland världens 8–15 bästa universitet och vi har värl-
dens starkaste skogsfakultet. Det gör oss attraktiva för 
presumtiva medarbetare, studenter och samarbetspart-
ners på en världsmarknad. 

Söktrycket är mycket högt till några av våra utbild-
ningar, särskilt till de som rör djursjukvård. Det över 
tiden minskande intresset för några av de andra yrkes-
programmen är sannolikt delvis en effekt av den långt 
gångna urbaniseringen, som gör att färre kommer i 
kontakt med produktionen inom de gröna näringarna. 
Dessa utbildningar kan dock spås en positiv framtid 
med tanke på nya kunskapsbehov inom områden som 
biobaserad cirkulär ekonomi, nya livsmedel och nya 
biobaserade material. Där ligger vi med våra verk-
samheter mitt i prick. Djup och bred kunskap om 
sådant som de flesta numera vet relativt lite om, men 
som alla är absolut beroende av, kommer att bli allt-
mer efterfrågad. Redan idag är arbetsmarknadens 
behov av de vi utbildar mycket stort och det gäller 

även utbildningarna med lägre söktryck. Hela 80 
procent av våra studenter är etablerade på arbetsmark-
naden inom 0,5–1,5 år efter examen. 

Antalet nyantagna till forskarutbildningen var 2016 
tydligt större än 2015 (95 jämfört med 74), samtidigt 
som vi också examinerade fler doktorer jämfört med 
2015. Den genomsnittliga nettostudietiden för en 
doktorsexamen var 8,5 terminer, vilket är bra. Både 
bland nyantagna och tidigare antagna finns något fler 
kvinnor än män. Tyvärr ökade inte andelen kvinnor 
bland professorerna (29 procent vid SLU jämfört med 
26 procent i genomsnitt vid svenska lärosäten). Det är 
långt till målet 50 procent! Vi satsar nu på ökad jäm-
ställdhetsintegrering, ett uppdrag vi och andra lärosä-
ten har fått från regeringen. 

2016 var året då vårt ekonomiska utrymme förutspåd-
des vara som minst till följd av de nyligen gjorda stora 
investeringarna i byggnader, framför allt på campus 
Ultuna. Vi har i linje med den prognosen haft en 
minskning av antalet helårsarbetare, inte minst bland 
forskare och lärare. Men nu verkar minskningen 
bromsas upp. Årets positiva ekonomiska resultat 
pekar dessutom på att möjligheterna att nyanställa inte 
nyttjas fullt ut. Den stora satsningen på nya biträdande 
universitetslektorer har således ännu inte fått fullt 
genomslag; många rekryteringar pågår. Med god 
ekonomi, moderna lokaler, laboratorier, djuranlägg-
ningar m.m., står vi väl rustade för framtiden. Det 
senaste tillskottet är Biotronen i Alnarp, en mycket 
modern anläggning för studier av växter, som invig-
des hösten 2016. Bland större investeringar framöver 
återfinns ett större undersöknings- och forsknings-
fartyg (med trygg finansiering). Det design- och kon-
struktionsmässiga underlaget blev klart under 2016 
och bygget kommer att pågå 2017–2018. Fartyget tas i 
drift 2019 och blir ett viktigt tillskott till vår fortlöpan-
de miljöanalys. 

De senaste årens minskningar av antalet forskare och 
även av det totala antalet aktiva doktorander har inte 
gett den förväntade minskningen av antalet producera-
de vetenskapliga artiklar. Tvärtom så har produktivite-
ten ökat; 2016 publicerades 11 procent fler sådana 
artiklar jämfört med 2015. Inom områdena växtveten-
skap och marin- och sötvattenbiologi återfinns hela 20 
procent av våra artiklar bland de 10 procent mest 
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citerade av den globala publiceringen. Inte heller har 
den externa finansieringen påverkats så mycket som 
kunde ha förväntats. Bland stora framgångar 2016 kan 
nämnas att Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har 
beviljat 48 miljoner kronor till ett kompetenscentrum 
vid Umeå Plant Science Center, ett snart tjugoårigt 
samarbete mellan SLU och Umeå universitet. Samma 
center fick också ett större femårigt stöd från 
Vinnova. 

I 20 år har SLU haft en verksamhetsgren som är unik 
bland Sveriges universitet: den fortlöpande miljöana-
lysen, som förser samhället med beslutsunderlag som 
bidrar till hållbar utveckling. Tio miljöanalysprogram 
uppbyggda kring Sveriges miljömål har kopplat ihop 
oss och samhället, för att lösa aktuella problem. I en 
färsk extern utvärdering skriver bedömarna samstäm-
migt att alla program har varit mycket framgångsrika 
och hjälpt samhället att få fler och bättre beslutsunder-
lag. Tyvärr gör ändringar i det s.k. landsbygdsprog-
rammet att SLU får mindre resurser till miljöanalys 
under 2017.   

Högskolesektorn förväntas öka sitt bidrag till sam-
hällsutvecklingen inom en rad områden. I 2016 års 
forsknings- och innovationsproposition lyfts betydel-
sen av och förväntningarna på samverkan med övriga 
samhället. Regeringens fem samverkansprogram, som 
har inrättats för att lösa stora samhällsutmaningar, 
förstärker den bilden. SLU har mycket att bidra med 
och har en lång tradition av samverkan med de gröna 
näringarna. Nu utvecklar vi denna tradition genom att 
också samverka i nya former och med nya aktörer. 
Flera av våra samverkansinitiativ mottogs positivt i 
Vinnovas utvärdering och under 2016 påbörjade vi 
arbetet med att förtydliga SLU:s samverkansarbete. Vi 
vänder oss också till dem som är intresserade av att 
starta företag eller utveckla innovationer, där SLU 
Holding spelar en central roll. Etableringen av Green 

Innovation Park i Ultuna är ett initiativ som vi hoppas 
ska stärka både samverkan och företagsutveckling 
inom den gröna sektorn, och vi avser att bygga upp 
sådan verksamhet på fler platser, närmast i Alnarp. 

Vi har beslutat att satsa 23 miljoner kronor per år på 
fyra framtidsplattformar: Framtidens mat, Framtidens 
skogar, Framtidens städer och Framtidens djur och 
hälsa. Dessa ska vara plattformar för en vidsynt dis-
kussion om framtida utvecklingsvägar och en mötes-
plats för forskning, undervisning, fortlöpande miljö-
analys och samverkan med det omgivande samhället. 
Tvärvetenskap, pluralism, saklighet och kommunika-
tion ska vara viktiga ledord.  

SLU:s strategi för global utveckling implementeras 
genom programmet SLU Global, som 2016 har haft en 
förstärkt budget efter en positiv extern utvärdering. 
Vårt internationella arbete är viktigt, inte minst våra 
möjligheter att bidra till en positiv utveckling i låg-
inkomstländer. I en rapport till regeringen bedömer vi 
att SLU:s forskning, utbildning och fortlöpande miljö-
analys har stor påverkan på 10 av de 17 målen i FN:s 
Agenda 2030 för hållbar utveckling. Under 2016 star-
tade arbetet inom det av oss ledda AgriFoSe (Agricul-
ture for Food Security 2030, med 60 miljoner kronor i 
anslag från Sida) upp på allvar, vi var aktiva i Re-
search Training Partnership i fem afrikanska länder 
plus Bolivia, samt deltog i planeringen av programmet 
Livestock Agrifood Systems koordinerat av det inter-
nationella forskningsinstitutet ILRI. 

Vid sitt junimöte 2016 beslutade styrelsen om SLU:s 
strategi inför 2017–2020. I den lyfts medarbetare och 
studenter fram som våra viktigaste resurser. Jag vill 
passa på att tacka alla engagerade medarbetare och 
studenter för bidrag till universitetets utveckling och 
framgång! 

 

 

 

Peter Högberg 
Rektor
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1 Verksamhetsidé, vision och mål 
 

1.1 SLU:s verksamhetsidé, vision och värdegrund
All verksamhet vid SLU utgår från verksamhets-
idén, visionen och värdegrunden. 

SLU:s verksamhetsidé innebär att 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. 

SLU:s vision är att SLU är ett universitet i 
världsklass inom livs- och miljövetenskaper. 

SLU:s värdegrund uttrycker organisationens 
gemensamma grundläggande värderingar. Dessa är 
Vetenskaplighet, Kreativitet, Öppenhet och 
Ansvarstagande.  

Dessutom finns de sex grundläggande principer 
som ingår i den gemensamma värdegrunden för 
statsanställda: Demokrati; Legalitet; Objektivitet, 
saklighet och likabehandling; Fri åsiktsbildning; 
Respekt samt Effektivitet och service. 

 

1.2 SLU:s strategi 2017–2020
Under 2016 har SLU:s styrelse fattat beslut om en 
strategi för åren 2017–2020. Strategin klargör 
SLU:s långsiktiga inriktning och beskriver mål och 
prioriteringar under perioden. Inom ramen för 
strategiarbetet har särskilda inriktningsdokument 
utformats för utbildning på grund- och avancerad 
nivå, samverkan samt fortlöpande miljöanalys.  

Utifrån den övergripande strategin och inriktnings-
dokumenten har fakulteterna formulerat egna 
strategier. Fakultetsstrategierna utgör utgångspunkt 
för institutionernas fleråriga planer. 

SLU:s strategi utgår från verksamhetsidén, visionen 
och värdegrunden, där kunskapen om de biologiska 
naturresurserna och människans förvaltning och 
hållbara nyttjande av dessa är central.  

Strategins kärna utgörs av fem fokusområden som 
gäller över fakultets-, institutions- och ämnes-
gränser. Dessa anger vad SLU kommer att lägga 
kraft på under 2017–2020. De fem fokusområdena 
är: Medarbetare, Studenter och utbildning, Forsk-
ningsinfrastruktur, Samverkan med omgivande 
samhälle samt Vårt gemensamma SLU.  

Under perioden ska SLU satsa på fyra universitets-
gemensamma forskningsområden: Biobaserade 
material, Hållbar och säker livsmedelsförsörjning, 
Ekonomi samt Betydelsen av naturupplevelser och 
sällskapsdjur för människans hälsa och välbefin-
nande.  
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1.3 Riksdagens generella mål 

Goda förutsättningar för arbete, tillväxt och 
välfärd i alla delar av landet 
SLU skapar och integrerar kunskap om produktion, 
miljö samt djurs och människors hälsa och livs-
kvalitet, och kombinerar hög vetenskaplig kvalitet 
med kompetens inom tillämpningsnära frågor. SLU 
har en stark nyttotradition, som betonar dialogen 
med samhälle och näring. Genom sin närvaro på 
mer än trettio orter runt om i Sverige har SLU goda 
förutsättningar att bidra till utvecklingen av det 
gröna näringslivet lokalt i alla delar av landet. 

SLU:s utbildningar inom landskap och trädgård, 
naturresurser och jordbruk, skog samt veterinär-
medicin och husdjursvetenskap syftar till att utbilda 
studenter för att arbeta med viktiga samhällsfrågor, 
på såväl en nationell som en internationell arbets-
marknad. Flera utbildningar, inte minst de för 
Sverige unika yrkesprogrammen (bl.a. agronom, 
jägmästare, veterinär, djursjukskötare och land-
skapsarkitekt), är av stor vikt för kompetensförsörj-
ningen inom de areella näringarna i hela Sverige. 

De gröna näringarna ska vara livskraftiga 
SLU:s sektorsroll, som från början enbart avsåg de 
areella näringarna, har breddats och utvecklats, och 
omfattar idag även områden som landsbygdsut-
veckling, urbana miljöer, vattenresurser, viltförvalt-
ning, sport- och sällskapsdjur, bioteknik, bioenergi 
och miljövård. Genom satsningen på företagspar-
ken Green Innovation Park skapas attraktiva lokaler 
på campus för kunskapsintensiva företag i kombi-
nation med utvecklade samverkansmöjligheter med 
forskare och studenter vid SLU.  

Inom ramen för de s.k. framtidsplattformarna (se 
avsnitt 4.4) utvecklas ett arbetssätt för att hantera 
breda, komplexa frågeställningar inom olika tema-
tiska områden. Modellen bygger på en dialog med 
intressenterna, där deras behov av kunskap identi-
fieras och SLU bidrar med vetenskapligt baserade 
underlag i form av synteser och analyser.  

Sektorsrollen har en global dimension genom att de 
områden som SLU verkar inom är kopplade till 

globala samhällsutmaningar. SLU stödjer utveck-
lingen i låginkomstländer genom forsknings- och 
utbildningssamarbete. Det internationella engage-
manget koordineras av ett sekretariat – SLU Global 
(se avsnitt 6.2).  

Bidra till klimatomställningen och att 
naturresurserna används hållbart 
SLU har en tydlig ambition att medverka till en 
miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar 
utveckling nationellt och internationellt. Detta sker 
framför allt genom universitetets utbildning, forsk-
ning och fortlöpande miljöanalys. En stor del av 
SLU:s verksamhet bidrar till Sveriges genomföran-
de av Agenda 2030 för hållbar utveckling. (Se 
avrapportering av regeringsuppdrag SLU:s under-
lag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 för 
hållbar utveckling, SLU ID ua2016.2.6-1646, för 
en utförlig redovisning.) 

SLU arbetar kontinuerligt med att utveckla förut-
sättningarna för nydanande och excellent forskning, 
med fokus inom områden av strategisk betydelse 
för verksamhetsidén. Forskningen integrerar pro-
duktion, miljö, hälsa och livskvalitet. Kunskap 
behövs på både kort och på lång sikt, vilket leder 
till att SLU satsar på hela spännvidden från specia-
liserad, ämnesinriktad forskning till systeminriktad 
och tillämpningsnära forskning. Exempelvis kan 
nämnas forskning inom biobaserad ekonomi och 
”en värld – en hälsa” (One health, se avsnitt 8.9). 

För en bättre förståelse av samspelet mellan män-
niska och naturresurser i vid mening strävar SLU 
efter att främja mång- och tvärvetenskap. Mång- 
och tvärvetenskapliga angreppssätt används till stor 
del i de ovan nämnda framtidsplattformarna, och 
SLU arbetar också med att utveckla utbildnings-
utbudet mot ökad mång- och tvärvetenskap (se 
avsnitt 2.1.). 

SLU har ett, för svenska lärosäten, unikt uppdrag 
att bedriva fortlöpande miljöanalys (se kapitel 5). 
Miljöanalysen belyser samhällets resursanvändning 
och miljökonsekvenserna av denna. SLU strävar 

Återrapportering: SLU ska redogöra för hur SLU:s verksamhet har bidragit till att uppfylla det av riksdagen 
fastlagda målet för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel: att insatserna ska bidra till 
goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De gröna näringarna ska vara livs-
kraftiga och bidra till klimatomställningen och att naturresurserna används hållbart. 
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efter en stark koppling mellan miljöanalys, utbild-
ning och forskning. De data som samlas in inom 
ramen för SLU:s miljöanalys ska i hög grad vara 
öppna och lätt tillgängliga. Detta är en fråga som 
SLU arbetar aktivt med genom kvalitetsarbete, 
metadatakatalog och e-arkiv. 

SLU arbetar också aktivt med att minska sin direkta 
miljöpåverkan. Det systematiska förbättringsarbetet 
utvecklas och dokumenteras genom universitetets 
miljöledningssystem (se avsnitt 8.3). 
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RESULTATREDOVISNING 

2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
SLU:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå ska uppfylla såväl högt ställda vetenskapliga och pedago-
giska kvalitetskrav som samhällets behov av kompetens inom SLU:s utbildningsområden. Utbildningarna ska ha 
en tydlig profil mot SLU:s verksamhetsidé samt en stark internationell dimension. Den högre utbildningens 
värdegrund – vars grundstenar är demokrati, hållbarhet, jämställdhet och jämlikhet – ska genomsyra utbildning-
arna. 

Under 2016 har SLU fokuserat på att formulera den strategiska inriktningen för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå under åren 2017–2020. Utifrån den gemensamma strategin för SLU har universitetet formulerat 
ett inriktningsdokument för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. De strategiska övervägandena avser 
såväl utbildningens ämnesmässiga inriktning, utbildningsstruktur som kvalitetshöjande insatser.  

2.1 Utbildningsutbudet

Utveckling av utbildningsutbud 

SLU har fattat beslut om grundläggande principer 
som ska gälla samtliga utbildningsprogram. Alla 
utbildningar ska ansluta till SLU:s verksamhetsidé 
och områden enligt regeringens uppdrag, och de 
ska vara efterfrågade av studenter och arbetsliv. De 
studenter som SLU utbildar ska vara förberedda för 
ett långt yrkesliv på en global arbetsmarknad. 
Utbildningarna ska ha nära anknytning till forsk-
ning, och ge studenter ett vetenskapligt synsätt. 
Därtill ska lärarkompetensen vara hög och ekono-
min för respektive utbildning hållbar.  

Många av de studenter som utbildas vid SLU 
kommer att arbeta med globala samhällsutmaningar 
såsom klimatförändringar, mat- och vattenförsörj-
ning, djurs och människors hälsa m.m. Dessa 
samhällsutmaningar kan inte enbart hanteras inom-
vetenskapligt, utan kräver i ökande utsträckning 
mång- eller tvärvetenskapliga arbetssätt. För att 
förbereda studenterna för de utmaningar som de 
kommer att möta i sin framtida yrkesutövning 
behöver mång- och tvärvetenskap ges ett ökat 
genomslag i flera av SLU:s utbildningar, liksom 
aspekter på biobaserad och cirkulär ekonomi. Den 
strategiska inriktning som universitetet beslutat om 
under 2016 poängterar att SLU:s utbildningsutbud 
bör utökas framför allt genom utbildningar som 

genomsyras av ett sådant förhållningssätt. Under 
2016 har ett arbete påbörjats med att utveckla tvär-
vetenskapliga masterprogram inom växtbiologi 
respektive livsmedelvetenskap. 

Flera av SLU:s utbildningar, inte minst de för 
Sverige unika yrkesprogrammen (bl.a. agronom, 
jägmästare, veterinär, djursjukskötare och land-
skapsarkitekt) är av stor vikt för den nationella 
kompetensförsörjningen inom SLU:s sektorer. Ett 
problem är dock att studenternas efterfrågan och 
arbetsmarknadens behov inte alltid stämmer 
överens. Vissa utbildningsprogram, som fyller ett 
stort behov på arbetsmarknaden, har under lång tid 
inte lyckats rekrytera tillräckligt många studenter 
för att fylla sina platser. SLU har under åren gjort 
särskilda satsningar för att stödja såväl kvalitet som 
rekrytering till dessa utbildningar. SLU kommer att 
fortsätta att på olika sätt arbeta för att dessa – för 
SLU och för SLU:s sektorer – viktiga utbildningar 
kan ges. Det finns dock en gräns för när student-
efterfrågan blir för liten för att det ska vara ekono-
miskt möjligt att ge utbildningen med hög kvalitet. 

SLU:s utbildningsutbud är programfokuserat, och 
yrkesprogrammen utgör kärnan i utbildningsutbu-
det. Ett redan tidigare starkt programfokus blev än 
starkare 2012 när SLU:s anslag minskade med 

Återrapportering: Utbildningsutbudet vid universitet och högskolor ska svara mot studenternas efterfrågan 
och arbetsmarknadens behov. SLU ska redovisa vilka bedömningar, prioriteringar och behovsanalyser som 
ligger till grund för beslut om utbildningsutbudet. SLU:s avvägningar när det gäller t.ex. fördelningen mellan 
program och kurser på olika nivåer och med olika förkunskapskrav samt fördelningen mellan campus- och 
distansutbildning ska redovisas. Därutöver ska en redovisning lämnas över hur SLU möter det omgivande 
samhällets behov av utbildning. 
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30 mnkr, vilket ledde till att i stort sett alla fristå-
ende kurser ströks ur utbildningsutbudet av ekono-
miska skäl. När SLU:s anslag för 2016 ökade till 
den nivå som motsvarade vad som gällde innan 
2012, beslutade universitetet att utöka student-
volymen på fristående kurser. Under 2016 har dock 
studentvolymen på fristående kurser inte ökat 
nämnvärt, vilket beror på långa planeringshori-
sonter för att starta nya kurser. I SLU:s strategiska 
inriktning för 2017–2020 tydliggörs att SLU ska 
satsa på fler fristående kurser. Under 2016 har SLU 
påbörjat ett arbete med att utreda hur vissa generel-
la program kan ersättas med bredare kursbaserade 
ingångar.  

SLU strävar efter att erbjuda attraktiva utbildningar 
inom det livslånga lärandet. Ett ökat antal friståen-
de kurser lyfter fram SLU:s spetskompetens inom 
olika områden, och kan därmed bidra till det livs-
långa lärandet för människor som verkar inom den 
gröna sektorn. 

SLU:s ambition är att antalet studenter på avance-
rad nivå ska öka. Utbildning på avancerad nivå ger 
expertkunskaper, vilket universitetet bedömer 
kommer att efterfrågas i större utsträckning på en 
framtida arbetsmarknad.  

Nätbaserat lärande utgör idag ett litet inslag i 
SLU:s utbildningar. SLU strävar efter att öka det 
nätbaserade lärandet, framför allt för att möjliggöra 
för nya studentgrupper, i synnerhet yrkesverk-
samma, att ta del av SLU:s utbildningar.  

Samverkan med omgivande samhälle 

Samverkan för att öka studenternas arbetslivskon-
takter är en integrerad del av utbildningen. SLU har 
beslutat att utveckla och tydliggöra de utåtriktade 
kontakterna. Varje program ska ha ett genomtänkt 
koncept för samverkan med den sektor och den 
bransch som utbildningen är fokuserad mot. Syftet 
är att underlätta för studenter att få kvalificerade 
arbeten, samtidigt som arbetsgivarna anser det 
angeläget att studenterna får relevant arbetslivserfa-
renhet och insikt i branschens förutsättningar redan 
under sin utbildning.  

En aktuell fråga är hur externa intressenter och 
avnämare kan framföra synpunkter på utbild-
ningarna och hur SLU kan tillvarata dem och 
samtidigt bevara sin högskolemässighet. Diskus-
sionen om hur formerna kring extern samverkan i 
utbildningen ska se ut kommer att fortsätta under 
kommande år. 

 

2.2 Rekrytering 
SLU behöver både öka och bredda rekryteringen av 
studenter av flera skäl; för att möta arbetsmarkna-
dens efterfrågan, motverka den sneda könsfördel-
ningen inom flera av utbildningarna, få antagning i 
konkurrens, säkerställa den långsiktiga kompetens-
försörjningen till SLU:s forskningsämnen samt för 
att öka utbildningsvolymen.  

Sett i ett längre perspektiv är studenternas efterfrå-
gan på SLU:s utbildningar tämligen konstant. De 
större och varaktiga variationerna i antalet sökande 
har oftast berott på andra förändringar än själva 
utbudet; t.ex. ändrade behörighetsregler eller om-
lokalisering. Generellt kan också sägas att varia-
tionerna i ungdomskullarna inte får motsvarande 
genomslag i studentpopulationen på SLU. Dels är 
åldersspannet bland högskolestudenter bredare, 
dels tar SLU en liten andel av de sökande på natio-
nell nivå; upp- och nedgångar avseende tiotalet 
individer kan lika gärna vara rent slumpartade.  

Det finns emellertid några program som visar 
minskat antal sökande, och ytterligare några med 
otillfredsställande söktryck eller tomma reserv-
listor. Studentrekrytering har också i riskanalysen 
(se kapitel 15) identifierats som en återkommande 
och prioriterad risk. SLU har därför förstärkt 
resurserna för rekrytering under både 2015 och 
2016. Beslut har också tagits för att ytterligare 
intensifiera studentrekryteringen inför kommande 
läsår. Satsningarna sker i huvudsak på bred front 
men med kompletterande specifika insatser där 
behovet är särskilt stort. 

Behörighetsgivande utbildningar 
SLU har särskilda medel för att bedriva skogligt 
basår som består av de praktiskt inriktade gymna-
siekurserna som krävs för skogsmästarprogrammet. 
SLU har också ett samarbete med Umeå universitet 
om ett antal platser på naturvetenskapligt basår som 
ger behörighet till jägmästarprogrammet. Härutöver 
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ger SLU en bastermin (Nyckel till natur och miljö) 
som vänder sig till elever som gått högskoleför-
beredande program, men som saknar naturveten-
skapliga ämnen från gymnasiet. 

Program som börjar på grundnivå 
Yrkesutbildningarna utgör basen i de utbildningar 
som börjar på grundnivå. Söktrycket varierar mel-
lan utbildningarna; de som handlar om djur är allt-
jämt mest populära. Ungefär hälften av alla cirka 
6 000 ansökningar gäller djursjukskötare och vete-
rinär. Oavsett hur man mäter (antal förstahands-
sökande, totalt antal sökande eller andel första-
handssökande) är det samma fyra program som 
kommer väl ut; veterinärprogrammet, djursjuk-
skötarprogrammet, trädgårdsingenjör – odling och 
jägmästarprogrammet.  

Tabell 1 visar antalet behöriga sökande individer 
till program som börjar på grundnivå. Ökningarna 

mellan 2012 och 2014 gäller framför allt de utbild-
ningar som flyttat från Skara till Ultuna. 

Program som börjar på avancerad nivå 
Programmen på avancerad nivå (masterprogram) 
ges i huvudsak på engelska. I samband med 
införandet av studieavgifter minskade antalet 
sökande kraftigt varpå SLU reducerade utbudet.  

För program på avancerad nivå redovisas både 
antalet antagna och registrerade. Antalet sökande 
som påbörjar den utbildning de antagits till skiljer 
sig avsevärt mellan svenskspråkiga och engelsk-
språkiga program. Antalet registrerade studenter 
har ökat under perioden och är nu på samma nivå 
som innan avgifternas införande. Eftersom SLU har 
få betalande studenter (se avsnitt 2.6) innebär det 
att programmen nu når nya grupper av sökande. 

 

 

Tabell 1. Sökande och antagna till program som börjar på grundnivå 2012–2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal behöriga sökande individer 4 952 6 185 6 356 5 895 5 746 

      andel kvinnor/män (%) 72/28 75/25 76/24 78/22 75/25 

Antal platser 1 045 990 1 042 945 1 056 

Antal antagna 969 1 028 978 1 050 1 124 

      andel kvinnor/män (%) 66/34 68/32 68/32 68/32 66/34  
 

Tabell 2. Sökande och antagna till program som börjar på avancerad nivå, 2012–2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Engelskspråkiga program      

Antal sökalternativ (program och inriktningar) 15 13 12 13 13 

Sökande 1 336 1 528 1 991 2 084 2 723 

Behöriga sökande 405 460 584 643 896 

Antagna 220 257 350 386 402 

Registrerade 71 110 151 167 169 

Svenskspråkiga program      

Antal sökalternativ (program och inriktningar) 3 3 3 1 1 

Sökande 290 266 327 114 106 

Behöriga sökande 226 222 278 97 103 

Antagna 67 72 75 25 24 

Registrerade 43 51 45 17 20 
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2.3 Reell kompetens 

SLU erhöll 2016 medel för att påbörja arbetet med 
validering för reell kompetens. En person har 
projektanställts under hösten, och SLU har påbörjat 
arbetet med att se över hur universitetet arbetar 
med validering av reell kompetens idag.  

SLU har aktivt deltagit i nätverket för validering 
inom högre utbildning, samt i alla möten som 
Universitets- och högskolerådet (UHR) har haft i 
frågan. UHR fick i regleringsbrevet för år 2016 i 

uppdrag att bidra till att en varaktig struktur kan 
etableras för såväl stöd till lärosätenas arbete med 
bedömning av reell kompetens som för samarbete 
mellan lärosäten i fråga om denna bedömning. SLU 
har därför, precis som många andra universitet och 
högskolor, delvis inväntat UHR:s rapport om hur 
pilotverksamheten ska se ut, vilken blev klart först i 
november 2016. 

2.4 Helårsstudenter och helårsprestationer 

Utbildningsvolymen vid SLU, mätt i antal helårs-
studenter, har minskat successivt under de senaste 
fem åren (se tabell 3). För 2016 redovisar SLU 
3 745 helårsstudenter. Minskningen har skett på 
grundnivå, medan studentvolymen på avancerad 
nivå har varit stabil. 

Eftersom SLU:s anslag för 2016 ökade var univer-
sitetets ambition att utbildningsvolymen skulle bli 
större. Långa planeringshorisonter för att inrätta 
nya utbildningar gör dock att det är svårt att påver-
ka utbildningsvolymen i någon större omfattning 
under innevarande läsår. Trots en viss utökning av 
antalet nybörjarplatser på det populära djursjuk-
skötarprogrammet minskade alltså antalet helårs-
studenter. Ett nytt program startade förvisso under 
hösten 2016 (Sport- och sällskapsdjur – kandidat-
program), men hade få sökande. Detta tydliggör att 
också för att marknadsföra nya utbildningar krävs 
längre tidshorisonter.  

Regeringens mål är att SLU:s utbildningsvolym – 
mätt i antalet helårsstudenter – ska uppgå till totalt 
12 000 under perioden 2016–2018, vilket innebär 
ett årligt genomsnitt om 4 000 helårsstudenter. För 

att uppnå regeringens treåriga mål behöver SLU 
öka sin utbildningsvolym med i genomsnitt 383 
helårsstudenter per år under 2017 och 2018, dvs. en 
ökning med 10 procent. SLU arbetar aktivt med att 
åstadkomma en sådan volymökning framför allt 
genom att utveckla utbildningsutbudet (se avsnitt 
2.1). Universitetet arbetar också för att öka student-
rekryteringen till befintliga program, och en aktivi-
tets- och handlingsplan har upprättats för detta. En 
konkret åtgärd har också varit att ytterligare utöka 
antalet nybörjarplatser på djursjukskötarprogram-
met fr.o.m. antagningen hösten 2017. 

De studenter som deltar i SLU:s utbildningar klarar 
i stor utsträckning de kurser som de har registrerat 
sig på. Prestationsgraden, dvs. helårsprestation per 
helårsstudent, är hög både för utbildning på grund-
nivå och utbildning på avancerad nivå. Kvinnor har 
en högre prestationsgrad än män inom utbildning 
på grundnivå (kvinnor 94 procent, män 86 procent), 
medan motsatt förhållande gäller utbildning på 
avancerad nivå (kvinnor 90 procent, män 92 pro-
cent). 

 

 

Mål: Vid SLU ska antalet helårsstudenter under perioden 2016–2018 uppgå till minst 12 000 på grundnivå 
och avancerad nivå. 

Återrapportering: I årsredovisningen ska SLU redogöra för hur arbetet med bedömning av reell kompetens 
fortskrider.  
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Tabell 3. Helårsstudenter och helårsprestationer 2012-2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Helårsstudenter      

Grundnivå 2 748 2 639 2 601 2 542 2 494 

Avancerad nivå 1 187 1 198 1 204 1 217 1 202 

Ej nivåklassade kurser* 0 43 33 52 50 

Totalt 3 935 3 879 3 838 3 812 3 745 

Helårsprestationer      
Grundnivå 2 499 2 419 2 421 2 379 2 286 

Avancerad nivå 1 070 1 096 1 119 1 129 1 088 

Ej nivåklassade kurser* 11 8 9 17 5 

Totalt 3 580 3 523 3 550 3 525 3 379 

Prestationsgrad (%)      

Grundnivå 92 92 93 94 92 

Avancerad nivå 90 91 93 93 91 
Anm. Helårsstudenter uppdelade per kön redovisas i tabell 6. 
*Ej nivåklassade kurser avser nästan enbart utbytesprogram. 

 

2.5 Utfärdade examina 
Antalet utfärdade examina under ett år överskrider 
antalet examinerade individer. Det beror framför 
allt på att många studenter tar ut ”dubbla examina”, 
dvs. både en yrkesexamen och en generell examen 
för samma utbildning.  

Det förhållandevis höga antalet ”dubbla examina” 
vid SLU beror delvis på att flera av SLU:s yrkes-
examina inte har anpassats till 2007 års examens-
ordning enligt Bolognadeklarationen, något som 
SLU påtalat för regeringen vid upprepade tillfällen. 
Utbildningarna mot SLU:s tvååriga yrkesexamina 
ges därför som treåriga kandidatprogram, så att det 
är möjligt för studenter att avlägga en treårig gene-
rell examen i tillägg till yrkesexamen. Också agro-
nomutbildningen är förlängd med en termin i för-
hållande till agronomexamen, för att ge studenter 
möjlighet att även avlägga en masterexamen.  

Med anledning av de många ”dubbla examina” är 
antal examinerade individer ett bättre mått på utflö-
det från utbildningarna. Under 2016 har totalt cirka 

850 individer avlagt minst en examen, de allra 
flesta från en utbildning som börjat på grundnivå 
(se tabell 4). Andelen kvinnor är något större bland 
de examinerade än bland SLU:s nybörjarstudenter, 
vilket visar på att kvinnor i något större utsträck-
ning än män avlägger examen från sin utbildning. 
Detta är ett mönster som gäller såväl nationellt som 
internationellt. 

Sett över de senaste fem åren har antalet examine-
rade individer ökat. Ökningen har skett både på 
utbildningar som börjar på grundnivå och utbild-
ningar som börjar på avancerad nivå. Variationer i 
antalet examinerade hänger samman med variatio-
ner i antalet nybörjare tidigare år. Eftersom många 
utbildningar är långa tar det i normalfallet flera år 
innan ökade eller minskade nybörjartal syns i sta-
tistiken över antalet examinerade. 
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Tabell 4. Utfärdade examina samt examinerade individer, totalt samt andel kvinnor och män (%) 2012–2016. 

  2012 2013 2014 2015 2016 

  Totalt Kv/Män Totalt Kv/Män Totalt Kv/Män Totalt Kv/Män Totalt Kv/Män 

Utbildning som börjar på grundnivå 

Antal examina 813 65/35 1 032 69/31 932 68/32 1 004 72/28 901 70/30 

Antal individer 595 66/34 763 70/30 726 68/32 783 72/28 689 70/30 

Utbildning som börjar på avancerad nivå 

Antal examina 101 48/52 112 59/41 76 55/45 108 64/36 125 64/36 

Antal individer 101 48/52 111 59/41 75 55/45 108 64/36 123 64/36 

Utan programantagning* 

Antal examina 72 58/42 100 62/38 62 60/40 70 66/34 43 51/49 

Antal individer 71 58/42 95 60/40 62 60/40 70 66/34 43 51/49 

Totalt antal 
examina 986 62/38 1 244 68/32 1 070 67/33 1 182 70/30 1 069 68/32 

Totalt antal 
individer 759 63/37 962 68/32 858 67/33 954 70/30 851 68/32 

Antal "dubbla 
examina" 227  282  212  228  218 

 

Antal 
examina/individ 1,30  1,29  1,25  1,24  1,26 

 

 Anm. Antal examinerade uppdateras kontinuerligt. Jämfört med tidigare årsredovisningar är uppgifter för samtliga år 
uppdaterade. 
*Examina utan programantagning innebär att studenterna avlägger en generell examen vid SLU utan att vara antagen  
till ett program. 

2.6 Internationalisering 

Internationalisering i utbildningarna ger kunskaps-
utbyte och interkulturell kompetens hos studenter 
och lärare. Många av SLU:s studenter utbildas för 
att arbeta inom områden med koppling till globala 
samhällsfrågor, och utbildningarna ska utveckla 
studenternas förmåga att se sig själva och sin ut-
bildning i ett internationellt sammanhang. Enligt 
SLU:s riktlinjer ska internationella aspekter och 
perspektiv ingå i undervisningen i alla SLU:s ut-
bildningsprogram, och internationellt utbyte ska 
underlättas i utbildningarnas strukturella uppbygg-
nad.  

För att ge möjlighet att fördjupa sig i globala 
utvecklingsfrågor erbjuder SLU ett tvärvetenskap-
ligt internationellt kurspaket: Working with local 
natural resource management in low-income 
countries. I kurspaketet ingår en förberedande kurs 
och en fältkurs i samarbete med ett partneruniver-
sitet i ett låginkomstland. Under 2016 har SLU 
omarbetat kurspaketet i syfte att göra kurserna mer 
tvärvetenskapliga och attraktiva för ett bredare 
spektrum av studenter i SLU:s alla långa program. 
Kurspaketet är webbaserat och förkunskapskraven 
öppnar för studenter också utanför SLU. Detta för 
att skapa internationell bredd med deltagare från 
många olika delar av världen och med olika 
kunskapsbakgrund.  

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 tredjelands-
studenter som deltagit i utbildning inom utbytesavtal och de eventuella förändringar som har skett i 
utbytesverksamheten. Vidare ska SLU redovisa hur samarbetet med Migrationsverket fungerat. 
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Studentmobilitet via utbytesavtal 
Antalet inresande utbytesstudenter har minskat 
årligen den senaste femårsperioden. Det är särskilt 
inom Erasmus-programmen och Nordplus som 
minskningen är tydlig. Nedgången beror huvudsak-
ligen på avveckling av utbytesavtal som inte 
utnyttjats av utresande SLU-studenter samt ett 
minskat kursutbud. Antalet utresande studenter har 
minskat något sedan 2015. SLU har utbytesavtal 
som ger möjlighet att skicka betydligt fler studenter 
på utbyten, men studenterna upplever fortfarande 
att det finns hinder för att genomföra ett utbyte, 
såsom osäkerhet kring tillgodoräknande och låsta 
utbildningsprogram. Antal inresande och utresande 
studenter per program redovisas i tabell 5. 

Under 2016 ansökte SLU för första gången om att 
få ta del av EU:s utbytesprogram för utomeuro-
peisk mobilitet (Erasmus+ ICM – International 
Credit Mobility) och tilldelades cirka 330 000 euro 
för lärar-, personal- och studentutbyten under 
perioden 2016–2018.  

Minor Field Studies (MFS) bibehåller sin position 
som ett viktigt mobilitetsinstrument för SLU:s 
studenter, även om Sida halverade antalet MFS-
stipendier jämfört med 2015. År 2016 beviljades 24 
MFS-stipendier till SLU-studenter, som således får 
möjlighet att göra examensarbete i ett utvecklings-
land. 

Vid sidan av de bilaterala utbytesprogrammen 
samarbetar SLU med utländska universitet framför 
allt inom ramen för nätverken Euroleague for Life 
Sciences (ELLS) och Nova. Inom det europeiska 
nätverket ELLS ges främst sommarkurser och 
masterprogram, men SLU deltar även i det gemen-
samma masterprogrammet EnvEuro. SLU har varit 
ordförande i ELLS under 2014–2016. Det nordiska 
nätverket Nova erbjuder intensiv-, sommar- och 
doktorandkurser till studenter och forskarstuderan-
de. Under 2016 sågs ett ökande intresse från SLU:s 

lärare för att arrangera Nova-kurser, och student-
antalet på Novas kurser ökade. 

Avgiftsskyldiga studenter 
Inför höstterminen 2016 antogs 107 avgiftsskyldiga 
studenter, en fördubbling av antalet jämfört med 
2015. Av dessa betalade 41 sin avgift i tid, varav 23 
via stipendier från Svenska institutet, och 1 med 
stipendium från SLU (via medel från Universitets- 
och högskolerådet). Två av stipendiaterna tackade i 
ett sent skede nej till sina platser. 17 studenter 
betalade sina studieavgifter ur egen ficka, varav 7 
begärde och fick återbetalning på grund av sen 
handläggning eller avslag på ansökan om uppe-
hållstillstånd från Migrationsverket. Fördröjda 
besked om uppehållstillstånd har alltså gjort det 
omöjligt för flera studenter att påbörja sina studier i 
tid. Trots detta återstår 32 nyantagna avgiftsskyl-
diga studenter 2016, vilket är en stor ökning jäm-
fört med 2015. 

Det totala antalet studieavgiftsskyldiga studenter 
motsvarade 45 helårsstudenter 2016. När studieav-
gifter infördes 2011 minskade antalet studenter på 
SLU:s masterprogram kraftigt. År 2016 var dock 
antalet som började på masterprogram åter på 
ungefär samma nivå som innan studieavgifter 
infördes (se avsnitt 2.2), fast andelen utomeuro-
peiska studenter var betydligt lägre.  

Masterprogrammen har en stor andel utländska 
studenter, vilket är betydelsefullt för SLU:s strävan 
att skapa en studiemiljö med internationell bredd. 
Förändringar av deltagandet i utbytesprogram (se 
tabell 4) är inte kopplade till studieavgifternas 
införande år 2011. Avgifterna har inte heller påver-
kat SLU:s långsiktiga strategi för utbytesavtal med 
utländska lärosäten, även om det från kärnverksam-
heten framförts önskemål om fler avtal med utom-
europeiska lärosäten. 
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Tabell 5. Antalet inresande och utresande studenter på utbytesprogram 2012–2016 

Inresande studenter 2012 2013 2014 2015 2016 

Bilateralt utbyte*  52 57 40 33 28 

Erasmus Mundus Action I**) 86 60 49 26 22 

Erasmus Mundus Action II*) 4 4 1 1   

Erasmus 176 172 166 160 152 

EU – tredjeland* 13 6 2   

Nordplus 46 16 32 8 17 

Nordnatur 2         

Linneaus Palme* 5 14 5 10 2 

Totalt antal inresande  384 329 295 238 221 

Inresande studenter, andel av hst 10 % 8 % 8 % 6 % 6 % 

Utresande studenter 2012 2013 2014 2015 2016 

Bilateralt utbyte 37 30 30 38 38 

EU – tredjeland* 4 6       

Erasmus 40 39 47 61 62 

Nordplus 6 3       

Nordnatur     1     

Linnaeus Palme  6 10 4 5   

Totalt antal utresande 93 88 82 105 100 

Minor Field Study (MFS) 59 55 47 50 24  

Utresande (utbyten+MFS), andel av hst 4 % 4 % 3 % 4 % 3 % 
*Vänder sig enbart till tredjelandsstudenter. 
**Avser program som har studenter både från EU och från tredjeland. 
 

2.7 Kvalitets- och utvecklingsarbete 
SLU:s kvalitetsarbete utgår från lagstadgade krav, 
universitetets strategiska mål samt studenters, lära-
res och det omgivande samhällets förväntningar om 
en utbildning med hög kvalitet.  

SLU ser det som angeläget att utbildningen tillför-
säkras resurser för att examensmålen ska uppfyllas 
med hög kvalitet. Tre yrkesprogram (hortonom, 
agronom – mark/växt samt agronom – livsmedel) 
fick under 2016 särskilt ekonomiskt stöd. Dessa 
utbildningar bedöms vara strategiskt viktiga för 
SLU, men studentunderlaget har varit för litet för 
att ge rimliga förutsättningar utifrån den resurstill-
delningsmodell som SLU tillämpar för sina utbild-
ningar.  

Under 2016 har SLU satsat på vissa generella 
kvalitetshöjande åtgärder inom utbildningen. För 
utbildning inom samhällsvetenskap och humaniora 
har resurserna per student höjts. Dessutom har SLU 
infört en allmän förstärkning av anslaget per stu-
dent. Detta för att svara mot de förväntningar som 

finns hos studenter och arbetsliv om utbildningens 
innehåll av praktiska moment, exkursioner, externa 
kontakter m.m. 

Utveckling av kvalitetssäkringssystem 
I början av 2016 fattade riksdagen beslut om ett 
nytt nationellt kvalitetssäkringssystem för utbild-
ning. En viktig utgångspunkt för det nya nationella 
kvalitetssäkringssystemet är de europeiska princi-
per för kvalitetssäkring som har tagits fram inom 
ramen för Bolognaprocessen – Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in the European 
Higher Education Area (ESG).  

Under 2016 har SLU arbetat med att utveckla sitt 
systematiska kvalitetssäkringsarbete. I slutet av året 
fattade rektor beslut om ramverk för kvalitetsarbete 
för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och 
forskarnivå, vilket ska gälla från 2017. Liksom 
ESG-principerna omfattar ramverket såväl själva 
utbildningssituationen som stödsystemen runt 
denna.  
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SLU:s systematiska kvalitetsarbete bygger på tre 
delar som tillsammans ska stödja en kvalitetskultur 
inom SLU:s utbildningar. De tre delarna är: 

• Gemensamma definitioner av kvalitet i 
utbildning, 

• Organisation och ansvar för kvalitet, 

• Uppföljning, utvärdering och återkoppling 
till verksamheten. 

Tillsammans med högskolelag, högskoleförord-
ning, förordning för Sveriges lantbruksuniversitet 
samt SLU:s strategi för 2017–2020, utgör ESG 
ramarna för universitetets kvalitetsarbete.  

Högskolepedagogisk utbildning och 
pedagogiskt utvecklingsarbete 
SLU ställer krav på grundläggande högskolepeda-
gogisk utbildning för lärare, samt sammanlagt tio 
veckors pedagogisk utbildning inklusive forskar-
handledarutbildning för blivande docenter. Med 
anledning av dessa krav ger SLU årligen behörig-
hetsgivande högskolepedagogiska kurser.  

SLU:s pedagogiska utvecklingsarbete har under 
2016 haft tyngdpunkten på följande teman: interna-
tionalisering och genus, utbildning för hållbar 
utveckling, generella kompetenser, forskarhandled-
ning samt forskningsanknytning.  

Under 2016 gavs mer än ett tiotal kurser och lärar-
luncher med aktuella teman. Nya kurser om peda-
gogisk meritportfölj, casemetodik, handledning och 

kritiskt tänkande har utvecklats. Vid sidan av kurs-
verksamheten ges konsultationer för lärare och 
forskarhandledare. Flera lärare har t.ex. fått stöd i 
att bedöma och examinera praktisk kunskap och att 
handleda skrivprocessen. 

På uppdrag av rektor har programstudierektorer och 
kursansvariga lärare utbildats i hållbar utveckling. 
Hittills har mer än 90 kursansvariga och i stort sett 
alla programstudierektorer deltagit i en skräddar-
sydd workshop. SLU har också påbörjat ett arbete 
med att integrera generella kompetenser på prog-
ramnivå, där flera utbildningsprogram kommer att 
fungera som pilotprogram framöver.  

För att stimulera den pedagogiska utvecklingen har 
SLU avsatt sökbara medel för pedagogiska utveck-
lingsprojekt inom utbildning på grund- och avan-
cerad nivå. Projekten kommer att redovisas under 
2017. SLU har även tagit initiativ till en ny skrift-
serie där lärare kan publicera mindre forsknings-
projekt om pedagogik och beprövad erfarenhet. 
Detta bidrar till lärares pedagogiska meritering men 
även till att höja den pedagogiska kvaliteten vid 
universitetet i stort. 

SLU samverkar i pedagogiska utvecklingsfrågor 
med nationella och internationella parter, t.ex. Euro 
League for Life Sciences (ELLS), och olika svens-
ka nätverk.  

2.8 Jämställdhet och mångfald 

Jämställdhet och mångfald för studenter är viktiga 
frågor som, i enlighet med intentionerna i diskrimi-
neringslagen (2008:567), ingår i ett gemensamt 
sammanhang om lika villkor. Lika villkorsfrågor 
behandlas främst i fakulteternas utskott och i det 
SLU-gemensamma studiesociala rådet. Det finns en 
handlingsplan som beskriver ansvarsfördelning och 
rutiner för arbetet med lika villkor. Arbetet konkre-
tiseras genom specifika uppdrag till fakulteter och 
universitetsadministration.  

Vartannat år genomför SLU en undersökning av 
studenternas studiesociala miljö, den senaste 

gjordes under 2016. En stor del av undersökningen 
knyter an till lika villkorsfrågor.  

SLU strävar mot att studentpopulationen på ett 
bättre sätt än idag ska avspegla samhället, vilket är 
en del av universitetets arbete med studentrekryte-
ring. SLU deltar i det nationella nätverket Include 
som arbetar med breddad rekrytering och breddat 
deltagande inom högre utbildning. 

Utbildningarna på grund- och avancerad nivå har få 
studenter med utländsk bakgrund, dvs. studenter 
som tillhör den svenska befolkningen men som 
antingen är födda i ett annat land eller som har två 

Återrapportering: SLU ska redovisa deltagandet i utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 
uppdelat på kvinnor och män. 
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föräldrar födda i ett annat land. Läsåret 2014/15 
hade 8 procent av nybörjarna på grund- och avan-
cerad nivå utländsk bakgrund, vilket kan jämföras 
med genomsnittet för landets universitet och hög-
skolor som var 21 procent. (Universitetskanslers-
ämbetet & SCB, Statistiskt meddelande: Svensk 
och utländsk bakgrund för studenter och dokto-
rander 2014/15.) 

De flesta av SLU:s utbildningar har en sned köns-
fördelning. Inom de skogliga utbildningarna finns 
flest män, medan det nästan bara är kvinnor på 
djurrelaterade utbildningar. Endast ett fåtal 
utbildningar har en könsfördelning inom intervallet 
40–60 procent. Även på totalnivå är könsfördel-
ningen ojämn. Fördelningen mellan kvinnor och 
män inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå 
och forskarnivå framgår av tabell 6.  

 

Tabell 6. Kvinnor och män inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå 2014-2016 
 2014 2015 2016 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Utbildning på grundnivå, 
helårsstudenter 

1 762 838 2 600 1 746 795 2 541 1 696 798 2 494 

68 % 32 %  69 % 31 %  68 % 32 %  

Utbildning på avancerad 
nivå, helårsstudenter 

827 379 1 206 849 370 1 219 849 353 1 202 

69 % 31 %  70 % 30 %  71 % 29 %  

Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå, 
helårsstudenter* 

2 613 1 225 3 838 2 630 1 182 3 812 2 580 1 166 3 745 

68 % 32 %  69 % 31 %  69 % 31 %  

Utbildning på forskar-
nivå, aktiva studenter** 

401 311 712 380 267 647 347 257 604 

56 % 44 %  59 % 41 %  57 % 43 %  
* Inklusive helårsstudenter på ej nivåklassade kurser, dvs. framför allt utbytesprogram. 
** Kontinuerlig registrering, även i efterhand, innebär att värden uppdaterats för tidigare år. 
 

Nyanländas integration 
Vid SLU pågår arbete med att stötta nyanländas 
integration inom ett flertal områden. SLU bedriver 
till exempel sedan tidigare tilläggsutbildning för 
utländska veterinärer (se avsnitt 2.12). På uppdrag 
av Arbetsförmedlingen har SLU tagit fram ett så 
kallat snabbspår för utbildning till djursjukskötare 
för nyanlända med utländsk veterinärexamen, alter-
nativt treåring högskoleutbildning inom djursjuk-
vård. SLU har även ett samarbetsprojekt med 
Arbetsförmedlingen och Region Skåne (lands-
tinget), där målet är att hitta metoder för en hållbar 
integrering av nyanlända.  

SLU samarbetar med Universitets- och högskole-
rådet för att ta fram förbättrade processer och 
metoder för validering av reell kompetens (se 
avsnitt 2.3). SLU:s sekretariat för uppdragsutbild-
ning ger råd och stöd till lärare och forskare som 

vill utveckla nya avgiftsfinansierade kurser och 
utbildningar för nya svenskar.  

För att göra det lättare för nyanlända att hitta 
information bygger SLU en särskild ingång för 
målgruppen på sin webbplats. SLU har också tagit 
fram ett utbildningskoncept i samarbete med 
Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen; ”Grön 
integrationsarena”. Genom att använda flexibel 
utbildning för nyanlända, försöker SLU öka mång-
falden, jämlikheten och jämställdheten i den gröna 
sektorn.  

SLU samarbetar med Malmö högskola, Lunds 
universitet och Högskolan Kristianstad i ett projekt 
med samtliga av Arbetsförmedlingens etablerings-
kontor i Sydsverige. Samarbetet syftar till att möta 
behoven som sökande har samt att utforma hur 
samarbetet generellt skulle kunna organiseras.
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2.9 Studentinflytande 
Studenternas engagemang i utbildningen är viktig 
för att nå en utbildning av högsta möjliga kvalitet. 
Studentinflytandet sker dels genom SLU:s olika 
beslutande och rådgivande organ, dels via kurs-
värderingar och andra studentundersökningar.  

SLU har en policy som tydliggör och konkretiserar 
studentinflytandet. Policyn omfattar studenter på 
såväl grund- och avancerad nivå som forskarnivå.  

Vid SLU finns sju studentkårer, som 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 ekono-
miskt, dels genom att årligen genomföra utbild-
ningsdagar för nytillträdda representanter. 

Tillströmningen av medlemmar till SLU:s student-
kårer har minskat efter kårobligatoriets avskaffande 
2010. Överlag har dock tillströmningen av med-
lemmar till kårerna varit tillfredsställande, även om 
situationen ser olika ut för olika kårer. I sin verk-
samhet ska kårerna företräda samtliga studenter, 
dvs. även dem som väljer att stå utanför kåren. 

2.10 Kontakter med arbetslivet
Samverkan för att öka studenternas arbetslivskon-
takter är en integrerad del av utbildningarna. Syftet 
är att underlätta studenternas inträde på arbetsmark-
naden. Enligt SLU:s riktlinjer ska varje program ha 
ett genomtänkt koncept för samverkan med den 
sektor och den bransch som utbildningen är foku-
serad mot. Samverkan med arbetslivet kan bestå i 
praktik, studiebesök m.m. 

SLU Karriär är SLU:s service till studenter och 
doktorander i övergången mellan studier och 
arbetsliv. Inom SLU Karriär erbjuds bland annat 
granskning av CV och ansökningsbrev – en mycket 
använd service med cirka 225 granskade CV:n 
under 2016. Här finns också det webbaserade 

verktyget Karriärguide, med vägledning i form av 
övningar, filmer och texter. 

SLU bidrar också med medel till studentkårernas 
verksamhet, vilket inkluderar kontakter med 
arbetsmarknaden, exempelvis de olika student-
kårernas arbetsmarknadsdagar. 

SLU:s alumner är viktiga för universitetets externa 
kontakter, som förändringsagenter som vill bidra 
till utbildningarnas utveckling och för att stärka 
SLU:s varumärke. Under 2016 har alumnverksam-
hetens internationella fokus ökat, i och med att ett 
samarbete mellan alumnkoordinatorer från univer-
siteten i Euro League for Life Sciences (ELLS) har 
kommit igång.  

2.11 Kompetensutveckling för yrkesverksamma 
SLU strävar efter att främja det livslånga lärandet 
för yrkesverksamma inom den gröna sektorn. 
Tabell 7 visar antalet helårsstudenter i uppdrags-
utbildning 2012–2016. Med uppdragsutbildning 
avses att uppdragsgivaren köper högskolemässig 
utbildning som bedrivs enligt en godkänd kursplan. 
Under 2016 har det genomförts 8 sådana kurser 
med en omfattning som motsvarar 2 helårsstuden-
ter.  

En större mängd utbildning för yrkesverksamma 
vid SLU sker i form av det som benämns utbild-
ningsaktiviteter, t.ex. öppna föreläsningar och 

seminarier. Dessa aktiviteter ingår i SLU:s intäkter 
i uppdragsutbildning, men är inte regelrätt upp-
dragsutbildning i enlighet med förordningen (SFS 
2002:760). De utgör dock en form av kunskaps-
överföring som är efterfrågad av näringen.  

För att få en samlad bild och för att stödja upp-
dragsutbildning och utbildningsaktiviteter som en 
integrerad del av SLU:s verksamhet finns ett 
fakultetsövergripande sekretariat. 

Tabell 7. Helårsstudenter och intäkter i uppdragsutbildning 2012–2016 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Antal hst 14 10 4 1 2 
Intäkter, mnkr 12 10 9 3 2 
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2.12 Tilläggsutbildning för utländska veterinärer 

Tilläggsutbildningen för veterinärer med examen 
från länder utanför EU och EES-området (Tu-Vet) 
har genomgripande omarbetats, och omfattar nu 
120 högskolepoäng. Utbildningen är till delar 
integrerad med ordinarie veterinärutbildning. De 
första studenterna på den omarbetade Tu-Vet-
utbildningen började sina studier hösten 2015, och 
har alltså ännu inte kommit till utbildningens 
senare del.  

I samband med omarbetningen av utbildningen 
sjösattes ett nytt meriteringssystem för antagning 
till utbildningen. Meriteringssystemet är baserat på 
både formella meriter och intervjuer. Hösten 2016 
sökte totalt 32 utländska veterinärer till utbild-
ningen, varav 21 utförde ett meriterande skriftligt 
test (som främst utvärderar prekliniska kunskaper). 
De 15 högst rankade bjöds in till intervju. De 6 
sökande som därefter hade högst meriteringspoäng 
och kunde uppvisa fullständig dokumentation, 
erbjöds och tackade ja till en plats i utbildningen, 
med kursstart i oktober 2016.  

Delar av anslaget har använts för ersättning till 
kliniskt träningscentrum, som nyttjats i mycket hög 
grad av Tu-Vet-studenterna. Medel har även 
använts till utveckling av kliniska examinations-
moment, speciellt framtagna för Tu-Vet-studenter-
na för att säkerställa deras kliniska färdighet. 

Under våren och sommaren 2016 fortgick arbetet 
med att samordna och genomföra examinationstill-
fällen för de utländska veterinärer som påbörjat, 
men inte avslutat, den tidigare tilläggsutbildningen. 
Under 2016 erbjöds omtentamina för de 10 studen-
ter som fortfarande inte blivit godkända. Ingen av 
de kvarvarande studenterna klarade av att fullfölja 
utbildningen. 

Tilläggsutbildningen för veterinärer omfattade 5,5 
helårsstudenter under 2016. 

 

 

2.13 Ekonomisk redovisning av utbildning på grundnivå  
och avancerad nivå 

Av tabell 8 framgår intäkter, kostnader och finan-
siering för redovisningsområdet utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå. 

Redovisningsområdet uppvisar ett resultat på 29 
mnkr för år 2016. Sammantaget redovisar utbild-
ning på grundnivå och avancerad nivå ett utgående 
kapital på 11 mnkr, -12 mnkr utgörs av djursjuk-
vård. Utbildningarna vid SLU drabbades hårt av 
den reducering av anslaget med 30 mnkr som riks-
dagen beslutade om år 2012 och som gällde för 
åren 2013–2015. Reduceringen av anslaget innebar 

stor påverkan på verksamheten. Med verkan från år 
2016 har riksdagen återställt anslagsnivån med hela 
beloppet i prisuppräknat skick. SLU har under 2016 
påbörjat en omställning av verksamheten inom 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå till de 
nya anslagsramarna (se avsnitt 2.1 och 2.4). 

Avgiftsintäkterna från djursjukvård uppgick totalt 
till 156 mnkr för 2016 (2015: 137 mnkr), varav 58 
mnkr (2015: 44 mnkr) ingår i tabell 8 som utbild-
ning på grundnivå och avancerad nivå. Av intäkter-
na till redovisningsområdet, exklusive avgifter i 

Återrapportering: Av anslaget ska minst 3 715 000 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 samt de viktigaste erfarenheterna av satsningen. 

 

 

Återrapportering: SLU ska redovisa kostnader och intäkter fördelade på områdena utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå samt fortlöpande miljöanalys. Intäkterna ska 
fördelas på anslag, avgifter respektive externa bidrag. Kostnader och totala intäkter för uppdragsutbildning, 
uppdragsforskning samt uppdrag inom fortlöpande miljöanalys ska särredovisas. 
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djursjukvården, utgör statsanslaget 95 procent 
(2015: 94 procent). 

Prestationsmått – utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå 
I tabell 10 redovisas kostnad per prestation inom 
redovisningsområdet utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå. I beräkningen av kostnaden är 

uppdragsutbildning, beställd utbildning och djur-
sjukvård exkluderade.  

Kostnaden per helårsstudent och helårsprestation 
ökade under 2016 jämfört med de tidigare två åren. 
Att kostnaden per prestation har ökat beror på att 
SLU under 2016 har genomfört flera kvalitets-
höjande åtgärder inom utbildningen (se avsnitt 2.7). 

 

Tabell 8. Intäkter, kostnader och finansiering för redovisningsområdet utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 
2012–2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Balanserad kapitalförändring  -48 -38 -36 -35 -21 

Justering av kapital 31   7 3 

Intäkter 512 515 529 527 578 

varav grundutbildning 500 505 520 524 576 

varav uppdragsutbildning 12 10 9 3 2 

Kostnader -533 -513 -528 -520 -549 

varav inom grundutbildning -521 -503 -519 -517 -547 

varav inom uppdragsutbildning -12 -10 -9 -3 -2 

Årets kapitalförändring -21 2 1 7 29 

S:a kapital  -38 -36 -35 -21 11 
 

Tabell 9. Finansiering av redovisningsområdet utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 2012–2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Intäkter av anslag 435 434 449 456 493 

Intäkter av bidrag 5 6 7 7 7 

Intäkter av avgifter 72 75 73 64 79 
 
 

Tabell 10. Kostnad per helårsstudent och helårsprestation 2012–2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Kostnad (tkr) 473 946 452 377 451 584 446 080 465 616 

Antal helårsstudenter 3 935 3 879 3 838 3 812 3 745 

Antal helårsprestationer 3 580 3 523 3 550 3 525 3 379 

Kostnad per helårsstudent (tkr) 120 117 118 117 124 

Kostnad per helårsprestation (tkr) 132 128 127 127 138 
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3 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 detta prioriterar SLU: 1) Öppen rekrytering, 2) En förutsägbar försörjning på en 
rimlig nivå för den enskilde forskarstudenten, 3) Kurser och andra aktiviteter som stödjer forskarstudenternas 
inlärning och träning, 4) Utbildningsstrukturer, så kallade forskarskolor, som främjar kontakter och diskussio-
ner, vilka i sin tur leder till förståelse av forskningens villkor, sammanhang och samhällsroll, 5) Pedagogiskt 
tränade handledare (se avsnitt 2.7) samt 6) Avhandlingsarbeten grundade i forskningsprojekt med internationell 
konkurrenskraft. 

3.1 Rekrytering 
En öppen rekryteringsprocess hjälper till att upp-
fylla SLU:s mål att rekrytera de bästa forskar-
studenterna. Lediga utbildningsplatser på forskar-
nivå annonseras mestadels via universitetets hem-
sidor. En del av dem annonseras även i dagspress 
och i internationella forskningstidsskrifter.  

Rekrytering av nya forskarstudenter sker även i 
samband med internationella forskningssamarbe-
ten eller genom att internationella studenter med 

stipendieförsörjning från sitt hemland kontaktar 
presumtiva handledare.  

För att garantera såväl rättssäkerhet för studenter-
na som kvalitetsmålen, antas samtliga forskar-
studenter av fakultetsnämnderna. För att säker-
ställa rättssäkerheten granskar SLU:s utbildnings-
avdelning behörigheten för alla som antas till 
utbildning på forskarnivå. 

3.2 Nyantagna och aktiva forskarstudenter 

Under 2016 antog SLU 95 forskarstudenter vilket, 
bortsett från bottennivån 2015, är i nivå med antag-
ningen de närmast föregående åren.  

Antalet aktiva forskarstudenter har minskat konti-
nuerligt de senaste fem åren. Under 2016 hade SLU 
604 aktiva forskarstudenter, vilket är en minskning 
med drygt 100 personer sedan 2010. 

Både bland nyantagna och bland aktiva doktoran-
der är könsfördelningen relativt jämn på totalnivå, 
och män och kvinnor har i stort sett samma former 
av studiefinansiering (tabell 11, se även tabell 6 i 
avsnitt 2.8).  

Studiefinansiering 
Med 69 procent anställda som doktorander är 
doktorandanställning den fortsatt dominerande 
försörjningsformen för SLU:s forskarstudenter. 
Från och med 2013 antas inga nya doktorander med 
utbildningsbidrag som finansieringsform. Antalet 
med stipendieförsörjning minskar för femte året i 
rad. Andelen som har övrig finansiering är på 
ungefär samma låga nivå som föregående år (tabell 
11).  

I gruppen som inte har doktorandställning som 
finansieringsform ingår bland annat företagsdokto-
rander, vars utbildning finansieras av en extern 
arbetsgivare. 

 

  

Återrapportering: SLU ska redovisa deltagandet i utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 
uppdelat på kvinnor och män. 



24 SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET   ÅRSREDOVISNING 2016   

Tabell 11. Utbildning på forskarnivå 2012–2016, totalt samt andel kvinnor och män (procent). 

  2012 2013 2014 2015 2016 

  Antal kv/män Antal kv/män Antal kv/män Antal kv/män Antal kv/män 

Forskarstudenter                     

Nyantagna 111 54/46 92 61/39 102 52/48 74 53/47 95 52/48 

Aktiva 738 57/43 722 57/43 712 56/44 647 59/41 604 57/43 

Studiefinansiering*           

Doktorandanställning 537 59/41 513 58/42 492 58/42 445 59/41 420 58/42 

Utbildningsbidrag 13  8        

Annan SLU-anställning 73 56/44 64 52/48 79 53/47 81 57/43 75 63/37 

Annan anställning utanför 
högskolan 40 65/35 45 62/38 45 64/36 47 68/32 42 60/40 

Stipendium 76 43/57 67 55/45 69 54/46 59 54/46 44 64/36 

Företagsdoktorand 42 50/50 41 59/41 43 58/42 46 46/54 39 46/54 

Övrig finansiering 44 48/52 45 40/60 39 44/56 32 66/34 44 52/48 

Examina           

Doktorsexamina 104 51/49 85 56/44 111 46/54 121 54/46 128 55/45 
     varav föregåtts av tidigare 
licentiatexamen 6  3  4  9  6  

Licentiatexamen 16  14  7  13  13  

Beräknade examina** 109  90,5  112,5  123  131,5  

Studietider, terminer           

Doktorsexamen nettostudietid  8,5 8,3/8,7 8,5 8,5/8,4 8,7 9,0/8,5 8,4 8,4/8,4 8,5 8,6/8,5 

Lic.examen, nettostudietid 5,7  5,7  5,0  6,3  5,4  
Anm. Kontinuerlig registrering, även i efterhand, innebär att värden uppdaterats för tidigare år. Könsfördelning redovisas inte 
där antalet understiger 20. 
* 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. 

3.3 Genomströmning och examinerade
Under 2016 beräknades antal examina till 131,5 
vilket är en fortsatt ökning jämfört med tidigare år. 
Begreppet beräknade examina grundar sig i att en 
doktorsexamen, utan en licentiatexamen på vägen, 
ger en poäng. En licentiatexamen, eller en doktors-
examen som föregåtts en licentiatexamen, ger en 
halv poäng. Drygt hälften av de som tog examen 
var kvinnor (se tabell 11). 

Några av de forskarstudenter som antas till en 
utbildning med licentiatexamen som mål, överförs 
till en forskarutbildning med doktorsexamen som 
mål redan innan de avlagt licentiatexamen. Detta 
gör att det alltid är färre som avlägger licentiat-
examen än som antas till den nivån. Det är fortsatt 
ovanligt att en forskarstudent först tar en licentiat-
examen och därefter en doktorsexamen. Det totala 
antalet forskarstudenter som avslutar sin utbildning 

med en licentiatexamen ligger vanligen på 10–15 
personer per år, under 2016 var det 13 personer. 

Den genomsnittliga nettostudietiden för doktors-
examen var 8,5 terminer år 2016, det vill säga 
något längre än de anvisade 8 terminerna (tabell 
11). Resultatet är ändå tillfredsställande med tanke 
på utbildningens individuella karaktär och de risker 
som finns vad gäller oförutsedda hinder i forsk-
ningen. Kvinnor och män har i stort sett lika lång 
nettostudietid för doktorsexamen. Den genomsnit-
tliga nettostudietiden är beräknad genom att divide-
ra den sammanlagda nettostudietiden med antalet 
examinerade under året. (Ett fåtal individer som har 
haft en exceptionellt kort nettostudietid har lämnats 
utanför beräkningen.) 

En kohortanalys, dvs. en analys per årskull, av dem 
som antogs till forskarutbildning under perioden 
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2001–2010 ger en översiktlig bild av genomström-
ningen inom utbildningen på forskarnivå (tabell 
12). Varje doktorandgrupp som antogs under 
samma år har följts upp och i tabellen redovisas hur 
många av dessa som har avlagt examen och hur 
många som fortfarande är aktiva, eller inaktiva. Av 

de 1 326 forskarstuderande som antogs under 10-
årsperioden har 78 procent avlagt en doktorsexa-
men och 9 procent har avlagt en licentiatexamen. 
Andelen som tar examen per kohort varierar men 
vanligen avlutar tre av fyra antagna med doktors-
examen. 

 

Tabell 12. Antagna forskarstudenter 2001-2010, kohortanalys 

Antagningsår Antagna Doktors-
examen 

Licentiat-
examen Aktiva Inaktiva  

> 2 år* 
Andel  

doktorsexamen 

2001 161 132 11 1 28 82 % 

2002 159 130 12 3 26 82 % 

2003 134 102 16 4 30 76 % 

2004 130 106 13 7 17 82 % 

2005 94 72 8 7 15 77 % 

2006 111 89 12 7 15 80 % 

2007 111 92 10 5 14 83 % 

2008 149 109 12 20 22 73 % 

2009 130 94 14 17 19 72 % 

2010 147 109 12 32 7 74 % 
Anm. Uppgifter hämtade ur register t.o.m. januari 2017. 
*I gruppen inaktiva ingår de som inte tagit ut en doktorsexamen och som inte har rapporterat någon aktivitet under 2015 och 
2016, vilket inkluderar några som har tagit ut en licentiatexamen men aldrig har haft för avsikt att ta ut en doktorsexamen. 

3.4 Kvalitets- och utvecklingsarbete 
Under 2016 har ett ramverk för övergripande syste-
matiskt kvalitetsarbete inom SLU:s utbildningar på 
grund-, avancerad och forskarnivå tagits fram. 
Förutom att stödja en kultur med gemensamma 
definitioner av vad som är god kvalitet, innehåller 
det systematiska kvalitetsarbetet uppföljningar och 
utvärderingar. Det systematiska arbetssättet syftar 
till att strukturera redan pågående kvalitetsarbete 
samt synliggöra eventuella luckor. (Se avsnitt 2.7.) 

Universitetsgemensamma kurser 
Utbildning på forskarnivå innebär inte bara att den 
blivande forskaren ska förvärva djupa ämneskun-
skaper och bli specialist inom sitt område. För att 
bli konkurrenskraftig, både inom och utom univer-
sitetsvärlden, krävs också generella kunskaper och 
färdigheter.  

Varje år ger SLU ett tjugotal universitetsgemen-
samma baskurser för forskarstudenter i bland annat 
ledarskap, statistik, informationssökning, veten-
skapligt skrivande, presentationsteknik, pedagogik, 
vetenskapsfilosofi och forskningsetik. Förutom 

utökade kunskaper och färdigheter inom de respek-
tive ämnena, leder dessa kurser även till att forskar-
studenter från olika vetenskapsområden och tradi-
tioner träffas och diskuterar ämnen som det kanske 
inte alltid finns utrymme för i det dagliga arbetet. 

Forskarskolor 
Ett uttalat strategiskt mål är att forskarskolor ska 
skapa förutsättningar för att utbildningen även 
bedrivs i samverkan med näringsliv, offentlig 
sektor och internationella partners. Forskarskolor 
ska skapa ett större tvärinstitutionellt utbildnings-
sammanhang med ett stort och varierat utbud av 
utbildningsaktiviteter, vilket kan vara svårt att 
prioritera eller finansiera för en enskild institution 
eller forskargrupp.  

Forskarskolorna är formade kring ämnesteman, ofta 
av tvärvetenskaplig karaktär, och aktivitetsutbudet 
skapas i samverkan med forskarstudenter och hand-
ledare. Forskarskolorna är öppna för alla SLU:s 
forskarstudenter, det krävs alltså inget formellt 
medlemskap eller motsvarande.  
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Sammanlagt har ett tiotal aktiva forskarskolor, 
placerade vid någon av SLU:s fyra fakulteter, 
varit verksamma i fyra år. Under 2016 gjordes en 
uppföljning som visade att forskarskolorna i 

medeltal per år producerade 114 utbildningsakti-
viteter om totalt 270 högskolepoäng, med drygt 
700 deltagare. En stor andel av utbildningsakti-
viteterna genomfördes i samverkan med externa 
partners och intressenter. 

3.5 Internationalisering 
Forskarstudenter med grundutbildning och erfaren-
het från andra länder är en viktig del av SLU:s 
internationalisering, och bidrar till att ge utbild-
ningen en stark internationell dimension. Enligt 
nationell statistik från SCB var 41 procent av de 
nyantagna forskarstudenterna vid SLU utländska år 
2015. Av de nyantagna kvinnorna var 38 procent 
utländska och för männen var motsvarande siffra 
45 procent (Universitetskanslersämbetet & SCB, 
Statistiskt meddelande: Doktorander och examina 
på forskarnivå 2015). 

Vanligen ingår internationella forskningssamar-
beten i forskarstudenternas avhandlingsarbeten. 
Vid SLU finns dessutom internationella utbild-
ningssamarbeten med universitet i Europa, Afrika 

och Asien. Dessa långvariga samarbeten skapar 
gemensamma former för en utbildning som omfat-
tar flera doktorander. Som exempel kan nämnas det 
EU-finansierade programmet Erasmus Mundus 
inom vilket SLU är partneruniversitet i ett Erasmus 
Mundus Joint Doctorate-program: European 
Graduate School in Animal Breeding and Genetics 
(EGS-ABG).  

SLU deltar dessutom aktivt i universitetsnätverken 
Nova och ELLS (se avsnitt 2.6), och i Sida:s 
”Research Training Partnership Programme” (se 
avsnitt 6.2). 

 

  



  SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET   ÅRSREDOVISNING 2016 27 

4 Forskning 
SLU arbetar kontinuerligt med att utveckla förutsättningarna för nydanande, excellent forskning. Fokus ligger 
på områden av strategisk betydelse för SLU:s verksamhetsidé och utbildningsuppdrag, och SLU strävar efter att 
vara internationellt framstående inom dessa områden. 

SLU redovisar samma kvalitetsindikatorer som regeringen använder för fördelning av forskningsanslaget: 
vetenskaplig publicering samt extern finansiering. 

4.1 Vetenskaplig publicering 
Forskare vid SLU publicerade under 2016 cirka 
1 600 artiklar och ”reviews”. Det är en ökning med 
drygt 11 procent jämfört med 2015, och det högsta 
antalet under en tioårsperiod. Antalet utgör en upp-
skattning baserat på uttag i Web of Science i janua-
ri 2017 och är därefter erfarenhetsmässigt uppräk-
nat med 6 procent beroende på eftersläpning i 
registreringen.  

Det totala antalet publicerade artiklar vid svenska 
lärosäten ökade med drygt 5 procent mellan 2015 
och 2016. Eftersom ökningen av publikationer vid 
SLU var 11 procent, ökade SLU:s andel av Sveri-
ges vetenskapliga publicering. År 2016 hade 5,2 
procent av den svenska publiceringen minst en 
SLU-författare, att jämföra med 4,9 procent år 

2015. Detta är ett trendbrott då SLU:s andel av den 
nationella publiceringen minskade under åren 
2013–2015.  

Tidigare års minskning av antalet publicerade 
artiklar vid SLU har förklarats av att personal-
volymen inom grupperna professorer, lektorer, 
meriteringsanställda och doktorander har sjunkit i 
motsvarande, om inte högre, grad under samma 
period. Då dessa personalkategorier minskat även 
mellan 2015 och 2016 går förklaringen till det 
ökande antalet publicerade artiklar inte att finna i 
förändrad personalstruktur, utan snarare i en för-
ändrad publiceringstakt. 

 

 

Diagram 1. Antal artiklar med minst en SLU-adress 2007–2016 

Anm. 2016 års värde en uppskattning baserad på uttag i Web of Science i januari 2017 och uppräknad med 6 procent. 
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En analys av 2016 års publicering visar att flest 
artiklar har publicerats inom områdena ekologi och 
miljövetenskap följt av skogsvetenskap, växtveten-
skap och veterinärmedicin. SLU:s största område 
sett till antal publicerade artiklar är ekologi. Drygt 
15 procent av alla artiklar som publiceras vid SLU 
görs inom det området. I syfte att identifiera de 
mest framgångsrika ämnesområdena har andelen 
artiklar som tillhör de 10 procent mest citerade 
använts.  

På SLU-nivå tillhör 10,5 procent av de vetenskap-
liga artiklarna de 10 procent mest citerade inom 
sina respektive ämnesområden. Sett till de olika 
ämnesområdena är växtvetenskap, marin- och söt-
vattenbiologi och ekologi de mest framgångsrika 
med avseende på andelen topp 10 procent-citerade 
(baserat på artiklar publicerade 2012–2015). Ett 
annat område där SLU är framgångsrikt och samti-
digt står för en relativt stor andel av den totala pub-
liceringen i riket är miljövetenskap. Observera att 
indelningen i forskningsområden sker i enlighet 
med Web of Science och att dessa inte alltid följer 

de institutions- och fakultetsindelningar som finns 
vid SLU. Ett exempel är det framgångsrika området 
växtvetenskap, där forskarna kan ha sin organisato-
riska hemvist vid tre av SLU:s fakulteter. 

Studerar man hur de enskilda forskningsområdena 
har utvecklats över tid (med avseende på andel topp 
10 procent-citerade) bör området marin- och söt-
vattenbiologi framhållas. Området har haft en 
ökande andel topp 10 procent-citerade de fyra 
senaste mätperioderna (2008–2011 till och med 
2012–2015). Vidare kan konstateras att ekologi och 
växtvetenskap ligger på en stabil hög nivå sett över 
en femårsperiod medan andelen högciterade artik-
lar inom området veterinärmedicin succesivt mins-
kat från drygt 20 procent (2008–2011) till drygt 12 
procent (2012–2015). Tabell 13 visar de tio forsk-
ningsområden som publicerade flest artiklar 2016 
samt andelen topp 10 procent-citerade artiklar inom 
respektive område. 

 

 

Tabell 13. Antal publicerade artiklar för de tio forskningsområden med högst publicering 2016, andelen artiklar som tillhör  
de 10 procent mest citerade samt SLU:s andel av rikets publicering inom området 2016. 

Forskningsområde 1) Antal artiklar 2) Andel topp 10% mest 
citerade 3) 

SLU:s andel av rikets 
publicering inom 

området 4)  
   

Ekologi 209 18,2% 34% 
Miljövetenskap 184 15,6% 19% 
Skogsvetenskap 141 11,5% 67% 
Växtvetenskap 120 21,3% 40% 
Veterinärmedicin 105 12,2% 66% 
Biokemi och molekylärbiologi 61 16,8% 6% 
Jordbruksvetenskap, mjölk- och 
husdjursvetenskap 57 9,1% 75% 
Marin- och sötvattenbiologi 55 21,7% 29% 
Genetik 52 14,9% 10% 
Engineering, environmental 51 8,3% 16% 

1) Indelning enligt Web of Science 

2) Avser uttag i Web of Science (InCites) t o m 2016-12-02 
3) Andelen av artiklarna som internationellt tillhör de 10 procent mest citerade inom sina respektive ämnesområden. Andelen 
baseras på artiklar publicerade åren 2012–2015. 
4) Andel av alla svenska artiklar inom området år 2016 som har minst en SLU-författare. 

 

Sampublicering är ett mått på graden av samarbete 
med andra lärosäten och organisationer. Tabell 14 
visar de universitet, forskningsinstitut eller motsva-
rande som SLU har mest sampublicering med. 
Listan innehåller åtta svenska universitet, åtta euro-
peiska universitet samt ett flertal framstående 
forskningsinstitut. Med de tre mest frekventa 

samarbetspartnerna finns en tydlig geografisk 
koppling till SLU:s huvudorter. 

Drygt två tredjedelar (68 procent) av publikatio-
nerna vid SLU 2016 hade internationella medför-
fattare. För tio år sedan var motsvarande andel 
drygt hälften (51 procent). En analys av sampub-
liceringen i ett internationellt perspektiv visar att 
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det enskilda land som SLU:s forskare i störst 
utsträckning samarbetar med är USA, följt av 
Tyskland och Storbritannien. Under 2016 hade 
drygt 15 procent av artiklarna minst en 
medförfattare från USA.  

Samtidigt som det internationella samarbetet ökar 
så ökar även det genomsnittliga antalet författare 
till en artikel. 2004 var det vid SLU i genomsnitt 
4,4 författare per artikel, medan det drygt tio år 
senare hade ökat till 6,8 författare per artikel. 

 

Tabell 14. De mest frekventa samarbetspartnerna utifrån sampublicering 2012-2016 

 Antal artiklar 

Uppsala universitet 577 

Umeå universitet 555 

Lunds universitet 354 

Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) 242 

Århus universitet 239 

Stockholms universitet 235 

Köpenhamns universitet 227 

Helsingfors universitet 215 

Norwegian University of Life Science 199 

Göteborgs universitet 195 

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 159 

Karolinska institutet 155 

Wageningen University & Rresearch center 148 

University of California System 131 

United States Department of Agriculture (USDA) 116 

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) 113 

Technical University of Denmark 108 

Kungliga Tekniska högskolan, KTH 103 

Linköpings universitet 102 

University of Oxford 95 

Max Planck Society 91 

Ghent University 84 
Källa: InCites (Web of Science) 

4.2 Extern finansiering 
Den senaste femårsperioden har inbetalningar av 
externa bidrag och uppdrag ökat med 9 procent. 
Under 2015 och 2016 har externfinansieringen 
legat på samma nivå, vilket är något lägre än 
periodens högsta nivå som inträffade under 2014 
(diagram 2). År 2016 utgjorde extern finansiering 
52 procent av de totala intäkterna till forskning och 
forskarutbildning.  

Den externa finansieringen kommer till största 
delen från forskningsråd och vetenskapliga stiftel-
ser, dvs. sådana bidrag som fås i konkurrens efter 
bedömning av sakkunniga. Under de senaste fem 
åren har finansieringen från denna grupp ökat med 
23 procent. Framför allt är det bidrag från forsk-
ningsrådet Formas som har ökat. Formas är SLU:s 
enskilt största finansiär (se avsnitt 9.4), och bidrag 
från Formas utgjorde 30 procent av universitetets 
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externa forskningsfinansiering 2016. Vetenskaps-
rådet, vilket vanligtvis är den största forsknings-
finansiären vid andra universitet, står däremot för 
en relativt liten del (7 procent) av SLU:s extern-
finansiering. Den låga andelen kan delvis förklaras 
av att Vetenskapsrådet finansierar ämnesområden 
där SLU inte har någon forskning. SLU:s bidrag 
från Vetenskapsrådet har minskat de senaste tre 
åren. En finansiär som kraftigt minskat sina bidrag 
under perioden är Stiftelsen Lantbruksforskning.  

Den näst största kategorin bland externfinansiärer 
är statliga myndigheter. Finansieringen från statliga 
myndigheter har dock minskat med 11 procent 
mellan 2012 och 2016. Naturvårdsverket och 

Energimyndigheten var de två största finansiärerna 
inom denna kategori under 2016.  

Den internationella finansieringen har ökat med 15 
procent under perioden 2012–2016. Ökningen har 
dock skett från en låg nivå. År 2016 var ett trend-
brott, då inbetalningar av bidrag och uppdrag från 
internationella finansiärer minskade efter att 
successivt ha ökat sedan 2012. Finansiering från 
organisationer utan vinstsyfte har ökat under 
perioden, och stod för drygt en tredjedel av den 
internationella finansieringen 2016, lika mycket 
som SLU fick från EU:s ramprogram. 

 

 

Diagram 2: Inbetalningar av externa bidrag och uppdrag, forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 2012–2016* 

 

 

Den externa forskningsfinansieringen till svensk 
högskolesektor har ökat kraftigt under senare år, 
bland annat eftersom de statliga forskningsråden 
har fått höjda anslag. SLU följer utvecklingen av 
den externa finansieringen noggrant. Analyser visar 
på att SLU:s andel av den svenska högskolesek-
torns totala externa intäkter har minskat något den 
senaste tioårsperioden. 

För att långsiktigt utveckla externfinansieringen har 
SLU drivit projektet Radar. Det genomfördes som 
ett pilotprojekt under 2015–2016 med intressanta 
resultat, och det beslutades därför att nya institutio-
ner bereds möjlighet att delta i en andra omgång 

under 2016–2017. I Radar II ingår både institutio-
ner och tvärvetenskapliga teman. En viktig del av 
projektet är erfarenhetsutbyte mellan deltagande 
institutioner och teman samt mellan stödfunktioner-
na. Målet är att stärka forskning och internationali-
sering med ökad externfinansiering som medel.  

Radar II förväntas bland annat leda till konkreta 
handlingsplaner för strategisk forskningsfinansie-
ring på institutions- och temanivå, ett antal större 
ansökningar beviljade under projekttiden och ett 
mer utvecklat samarbete mellan stödfunktionerna. 
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4.3 Större bidrag och utmärkelser till SLU:s forskare
För andra året i rad har SLU 2016 förärats Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademins Wallenberg-
professur. Dagmar Haase från Humboldt-universi-
tetet i Berlin gästar institutionen för landskapsarki-
tektur, planering och förvaltning vid SLU under 
läsåret 2016/17 för att bidra till att utveckla forsk-
ningen kring stadsnära grön infrastruktur och de 
ekosystemtjänster som dessa bidrar med. 

SLU koordinerar ett större projekt som startat 2016 
inom europeiska ramprogrammet Horizon 2020. 
Projektet – ALTERFOR – är ett samarbete mellan 
20 europeiska organisationer med representation 
från både akademi, företag, och andra organisatio-
ner. Projektet har tilldelats fyra miljoner euro över 
fyra år och ska studera alternativa system för 
framtidens skogsskötsel. Projektet leds av institu-
tionen för sydsvensk skogsvetenskap och koordi-
neras av institutionen för skoglig resurshushållning.  

Umeå Plant Science Centre (UPSC) är ett fram-
gångsrikt forskningscentrum i samarbete mellan 
SLU och Umeå universitet. Inom UPSC finns 
Berzelii Center för skogsbioteknik med finansie-
ring från Vetenskapsrådet och Vinnova. Berzelii-
centret har under 2016 blivit utsett till ett Vinnova 
kompetenscentrum med fortsatt finansiering under 
perioden 2017–2021. 

Professor Ove Nilsson, institutionen för skoglig 
genetik och växtbiologi, har beviljats projektanslag 
från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för 
studier av samspelet mellan de gener som kontrol-
lerar skogsträdens tillväxt, utveckling och miljö-
anpassning. Projektet som får ett femårigt bidrag på 
totalt 48 mnkr kommer att bedrivas vid Umeå Plant 
Science Centre. Professor Ove Nilsson har vidare 
blivit invald som ledamot i European Molecular 
Biology Organization. Organisationen är ett 
nätverk som har som målsättning att främja den 
europeiska forskningen inom livsvetenskaperna.  

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har sedan 
2012 satsat på särskilt framstående unga forskare 
inom programmet Wallenberg Academy Fellows 
som riktar sig till såväl svenska forskare i början av 
sin karriär som internationella yngre forskare som 
valt att bedriva sin verksamhet vid ett svenskt 
lärosäte. I år har Charles Melnyk från Cambridge 
University blivit antagen till programmet och 
kommer att vara verksam vid institutionen för 
växtbiologi vid SLU. Programmet möjliggör för 
Charles Melnyk att under minst fem års tid utveck-
la sina forskningsfrågeställningar vid SLU. 

 

4.4 Strategiska satsningar 

SLU har sedan 2009 haft en strategisk satsning på 
framtidplattformar, vars verksamhet kännetecknas 
av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt med 
framtidsperspektiv, som bedrivs fakultetsöverskri-
dande och i samverkan med relevanta samhälls-
aktörer. Förmågan att arbeta med komplexa veten-
skapliga frågeställningar med detta angreppssätt är 
något som skiljer framtidsplattformarnas verksam-
het från annan verksamhet inom forskning, utbild-
ning och miljöanalys. Under 2016 har ett utveck-
lingsarbete kring framtidsplattformar som verktyg 
vid SLU resulterat i beslut om en fortsatt satsning 
på dessa från och med 2017. De fyra framtidplatt-
formarna spänner ämnesmässigt över stora delar av 
SLU:s verksamhet och benämns Framtidens mat, 
Framtidens skog, Framtidens städer, och Fram-
tidens djur och hälsa.  

En strategisk satsning på stöd till forskningsinfra-
struktur vid SLU inleddes under 2015. Minskade 
möjligheter till finansiering via statliga forsknings-
finansiärer kombinerat med ökade krav på att 
svenska lärosäten tar eget ansvar för behovet av 
forskningsinfrastrukturer, föranledde att SLU från 
och med 2016 reserverat delar av statsanslaget för 
detta ändamål. Under 2016 beslutades om 25 mnkr 
i stöd till forskningsinfrastrukturer. Medel delades 
ut för utveckling av infrastrukturer till stöd för 
växtforskning: från specialiserade mikroskop till 
växtodlingsanläggningar, videosystem för att 
registrera djurs rörelser, isotoplaboratorium för att 
studera ekologiska, fysiologiska och biokemiska 
processer, samt teknisk infrastruktur för långtids-
studier av myrmarkers betydelse för kolbalansen. 
Den strategiska satsningen på stöd till forsknings-
infrastrukturer vid SLU planeras att fortsätta med 
årliga utlysningar.
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4.5 Regeringens strategiska forskningsområden 

Trees and Crops for the Future (TC4F) är ett av de 
forskningsprogram som ingår i regeringens sats-
ning på strategiska forskningsområden (SFO). 
TC4F är inne i sin andra fas och bedrivs av SLU 
som ett sammanhållet program i samarbete med 
Umeå universitet och forskningsinstitutet Skog-
forsk. Inom TC4F utförs forskning av hög kvalitet 
som är unik i sin koppling mellan grundforskning 

och tillämpad forskning, vilken sker i samarbete 
med industri och andra externa aktörer.  

TC4F erhöll 26,9 mnkr under 2016, varav 26 mnkr 
har förbrukats. Av de erhållna medlen har 5,1 mnkr 
fördelats till Umeå universitet och 1,1 mnkr till 
Skogforsk. Den externa finansieringen uppgick till 
0,2 mnkr.

4.6 Institutsuppgifter 

SLU har kartlagt vilka verksamheter som utgör 
universitetets institutsuppgifter. Institutsuppgifter-
na är ofta integrerade i annan verksamhet och 
kostnaden är svår att hämta ur den ekonomiska 
redovisningen. Fakulteterna har i stället uppskat-
tat hur mycket anslag de anvisar till de olika 
institutsuppgifterna. 

Försöksverksamhet omfattar olika former av 
tillämpad verksamhet med syfte att skapa 
förutsättningar för vetenskapligt baserad praktik 
inom areella näringar och akvatiska produktions-
system. En viktig del av denna verksamhet är 
långliggande försök på försöksparker och fält-
stationer 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 använd-
ningen av naturresurserna. Uppskattad anslags-
tilldelning 2016: 53 mnkr.  

Forskning och utveckling i samverkan med 
näringsliv och samhälle avser forskning som 
finansieras, planeras och genomförs i samverkan 
mellan SLU och näringsliv och samhälle. För att 
definieras som institutsverksamhet krävs att verk-
samheten sker i samverkan med intressenter från 
näringsliv eller samhälle. Bland annat gäller det 

temaforskningsprogram som har startats för att 
tillgodose näringen med ny kunskap inom områ-
den som är särskilt relevanta för denna. Uppskat-
tad anslagstilldelning 2016: 58 mnkr.  

Planerad informationsverksamhet till näringsliv 
och samhälle avser regelbunden verksamhet för 
att informera näring och övrigt samhälle om 
resultat från aktuell forskning vid SLU. Återkom-
mande informationsinsatser såsom trycksaker, 
konferenser, webbinformation och frågelådor har 
sedan länge betraktats som en central verksamhet 
för SLU. I denna kategori ryms riskvärdering av 
växtskadegörare – ett uppdrag som SLU fick i 
regleringsbrevet för 2016. För att hantera uppdra-
get har en enhet för riskvärdering av växtskade-
görare inrättats under 2016. Instruktion för enhe-
ten har fastställts i samråd med Statens jordbruks-
verk. Två seniora forskare har rekryterats som 
analytiker till enheten. Dessa har under året 
genomfört särskilda riskvärderingsuppdrag åt 
Statens jordbruksverk. Uppskattad anslagstilldel-
ning 2016: 32 mnkr.  

Stöd till andra myndigheter avser uppgifter som 
utförs för att stödja andra myndigheter såsom 
utredningar, undersökningar samt verksamhet av 
förvaltande karaktär såsom fiskförvaltning, vilt-
inventering och skogsskadeinventering. Det kan 
också avse deltagande i styrgrupper, kommittéer 

Återrapportering: För de strategiska forskningsområdena som SLU har erhållit medel inom ska redovisas 
hur mycket medel som har förbrukats samt om och hur bidragen per strategiskt område har fördelats till 
andra lärosäten. SLU ska även redovisa extern finansiering och annan samverkan från forskningsfinansiärer, 
näringsliv och det övriga samhället i dessa satsningar. 

 

 

Återrapportering: SLU ska redovisa arbetet med verksamhet som kan betraktas som institutsuppgifter samt 
hur stor del av anslaget som har använts för dessa områden. 
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och andra organ. Stödet kan avse såväl svenska 
som europeiska myndigheter. Uppskattad an-
slagstilldelning 2016: 13 mnkr. 

Klinisk verksamhet avser verksamhet inom 
Universitetsdjursjukhuset och fakulteten för 
veterinärmedicin och husdjursvetenskap som 
bedrivs som ett underlag för forskning och utbild-
ning. Uppskattad anslagstilldelning 2016: 6 mnkr. 

Samverkansanställningar avser ett antal anställ-
ningar vars innehavare är naturliga kontaktperso-
ner vid SLU för expertis inom sina respektive 
ämnesområden. Dessa personer har ett särskilt 
ansvar för att samverka med det omgivande sam-
hället. Inom denna kategori har SLU infört en ny 
form av läraranställning, samverkanslektorat, vars 
innehavare ska kombinera sin forskning, alterna-
tivt bedriva klinisk verksamhet, i samverkan med 
det omgivande samhället. Härutöver har rektor 
tillsatt en vicerektor för samverkan. Uppskattad 
anslagstilldelning 2016: 16 mnkr.  

Djurlokaler avser nödvändig infrastruktur för att 
universitetets uppdrag inom djurrelaterad utbild-
ning och forskning ska kunna fullgöras. Lagstift-
ningen om djurhållning och arbetsmiljö ställer 
stora krav på verksamheter med levande djur, 
vilket medför stora kostnader för Lövsta forsk-
ningscentrum och Veterinärmedicinskt- och hus-
djursvetenskapligt centrum. De merkostnader det 
innebär räknar SLU som institutsuppgifter; de 
finansieras inom befintlig anslagsram och har 
ingen direkt koppling till utbildningens och 
forskningens behov utan kan betraktas som en 
basresurs. Det kan jämföras med humanmedi-
cinen, där lärosäten med medicinsk utbildning 
och forskning får särskild ersättning från staten 
(så kallade ALF-medel) för användningen av 
landstingen i den kliniskt inriktade medicinska 
forskningen. Uppskattad anslagstilldelning 2016: 
57 mnkr. 

Sammantaget innebär det att de skattade kost-
naderna för institutsuppgifterna uppgår till 
235 mnkr för 2016. 

4.7 Växtförädling

Verksamhet inom växtförädlingsområdet som SLU 
erhåller särskilda medel för har fortsatt tillförts 
4 mnkr per år från Formas, medfinansierat av SLU 
med 2 mnkr per år. Disponibla medel fördelas på 
fem projekt i samma proportioner fr.o.m. 2009: 
1) förädling av äpple, vinbär m.m., 2) förädling av 
potatis, 3) resistensförädling i stråsäd, 4) utveckling 
av genetiska markörer i korn, samt 5) studier av 
potatisbladmögel och resistensförädling.  

Formas utvärdering 2012 rekommenderade att 
antalet projekt skulle minskas om inte mer resurser 
kunde tillföras. Varken antalet projekt eller mäng-
den resurser har dock förändrats sedan dess. En 
internationell rådgivande grupp med expertis inom 
växtförädlingsforskning och växtförädling har 
lämnat synpunkter på bland annat fokuseringen 
inom de forskningsinriktade projekten och upplägg 
av potatisförädlingen. I syfte att stärka samverkan 
mellan de olika delarna i verksamheten har årliga 
möten med delprojektledare och andra engagerade 
forskare hållits. Kontakt har också etablerats med 
det fakultetsgemensamma ämnesområdet för växt-
förädling vid SLU.  

Förädling av äpple, vinbär m.m. har resulterat i ett 
antal nya äppelsorter, och även i nya sorter av 
svarta vinbär och havtorn. Inom förädlingen av 
potatis har några sortkandidater utvärderats av 
svenska partners under 2016 för eventuell ansökan 
om sortregistrering. Dessa två projekt har svårig-
heter att finansiera sin verksamhet, trots komplet-
terande bidrag från Nordiska ministerrådets Public 
Private Partnership (PPP) for Pre-breeding respek-
tive Stiftelsen lantbruksforskning.  

Resistensförädlingen i stråsäd har regelbundna 
träffar med näringen, och material som är använd-
bart i kommersiell växtförädling har levererats till 
förädlingsföretag. Utvecklingen av genetiska 
markörer i korn fokuserar på vattenmättnads-
tolerans. Genetiska resurser finns nu på plats för 
identifiering av genmarkörer och gener. Studierna 
av potatisbladmögel och resistensförädling har 
fokuserat på den genetiska diversitet som återfinns 
bland bladmögel-patogenen. Den samlade verk-
samheten i de fem projekten har resulterat i både 
vetenskapliga publikationer och doktorsavhand-
lingar. 

Återrapportering: SLU ska redovisa hur verksamheten inom växtförädlingsområdet, som SLU erhåller 
särskilda medel för fr.o.m. 2009, har utvecklats utifrån den utvärdering av verksamheten som gjordes 2012. 
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4.8 Ekonomisk redovisning av forskning och utbildning på forskarnivå 

Av tabell 15 framgår intäkter, kostnader samt 
finansiering för redovisningsområdet forskning och 
utbildning på forskarnivå. 

Det ekonomiska resultatet för forskning och utbild-
ning på forskarnivå uppgår till 93 mnkr för 2016. 
Forskning och utbildning på forskarnivå redovisar 
ett utgående kapital på 584 mnkr. Det positiva 
resultatet 2016 och 2015 beror till stor del på att 
personalvolymen minskat och den anslagsfinansie-
rade forskningen därigenom levererat ett överskott. 
Intäktsökningen och ökningen i finansiering via 
avgifter år 2014 beror på försäljningen av del av 
fastigheten Ultuna 2:1.  

Avgiftsintäkterna från djursjukvård uppgick totalt 
till 156 mnkr för 2016 (2015: 137 mnkr), varav 
98 mnkr (2015: 93 mnkr) ingår i tabellen nedan 
som forskning och utbildning på forskarnivå. 

Av intäkterna till redovisningsområdet exklusive 
avgifter i djursjukvården utgör statsanslaget 49 
procent (2015: 49 procent). 

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 ut till externa hyresgäster), lantbruksdrift och 
djursjukvård exkluderade.  

Uppgifter om antalet vetenskapliga publikationer 
har hämtats från Web of Science och inkluderar 
artiklar och reviews. Eftersom det förekommer en 

viss eftersläpning av registreringen av Web of 
Science är 2016 års värde en uppskattning som är 
baserad på ett uttag i januari 2017 och som har 
räknats upp med 6 procent. Siffrorna i tabell 17 
indikerar en produktivitetsökning 2016 jämfört 
med tidigare år. Måttet bör dock användas med stor 
försiktighet eftersom forskningsintäkter även kan 
användas till vetenskaplig verksamhet som inte per 
definition genererar publikationer. 

I den ekonomiska redovisningen skiljer man inte på 
utbildning på forskarnivå och forskning, varför 
kostnaden för att utbilda en forskarstudent bara kan 
uppskattas. Lönekostnaden för anställda forskar-
studenter finns i ekonomisystemet, och med anta-
gandet att lönen är cirka 60 procent av kostnads-
massan kan kostnad per anställd forskarstudent 
schablonmässigt beräknas (tabell 18). Observeras 
bör att forskarstudenter som inte har anställning vid 
SLU inte är med i beräkningen. 

Utöver lönekostnader ingår även kostnader för 
handledning i den totala kostnaden för att utbilda 
en forskarstudent. Handledningen är ofta integrerad 
i forskningsprocessen – handledare och forskarstu-
dent 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. 

  

 
  

Återrapportering: SLU ska redovisa kostnader och intäkter fördelade på områdena utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå samt fortlöpande miljöanalys. Intäkterna ska 
fördelas på anslag, avgifter respektive externa bidrag. Kostnader och totala intäkter för uppdragsutbildning, 
uppdragsforskning samt uppdrag inom fortlöpande miljöanalys ska särredovisas. 
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Tabell 15. Intäkter, kostnader och finansiering för redovisningsområdet forskning och forskarutbildning (mnkr) 2012–2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Balanserad kapitalförändring** 352 268 270 423 492 

Justering av kapital -31  -1 -7 -1 

Intäkter* 2 147 2 184 2 416 2 315 2 345 

varav forskning 2 057 2 077 2 311 2 222 2 242 

varav uppdragsforskning 90 107 105 93 103 

Kostnader -2 205 -2 184 -2 263 -2 240 -2 251 

varav forskning -2 111 -2 082 -2 160 -2 150 -2 152 

varav uppdragsforskning -94 -102 -103 -90 -99 

Res. från andelar i dotterföretag 0 -3 1 0 -1 

Transfereringar saldo 4 0 0 0 0 

Årets kapitalförändring -54 -3 154 75 93 

S:a kapital** 267 265 423 491 584 
*I intäkter ingår även finansiella intäkter. 
**Differensen mellan s:a kapital ett år och balanserad kapitalförändring följande år beror på resultatdispositioner. 
 
Tabell 16. Finansiering av redovisningsområdet forskning och forskarutbildning (mnkr) 2012–2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Intäkter av anslag 1 027 1 037 1 081 1 085 1 105 

Intäkter av bidrag 783 774 841 836 792 

Intäkter av avgifter 323 362 489 390 441 
 

Tabell 17. Kostnad (tkr) per vetenskaplig publikation 2012–2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Kostnad 1 864 773 1 789 862 1 839 071 1 787 985 1 805 164 

Antal vetenskapliga publikationer* 1 418 1 505 1 478 1 430 1 600 

Kostnad per vetenskaplig publikation 1 315 1 189 1 245 1 250 1 128 
*2016 års värde är en uppskattning baserad på uttag i Web of Science i januari 2017, uppräknad med 6 procent. Värden  
för tidigare år har uppdaterats. 

 
Tabell 18. Kostnad (tkr) per anställd forskarstudent 2012–2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Medellön per doktorand 346 339 353 335 336 

Uppskattad driftskostnad* 231 226 236 223 224 

Kostnad per anställd doktorand 577 565 589 558 559 
*Schablonmässig beräkning av lokal- och driftskostnad. 
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5 Fortlöpande miljöanalys 
Fortlöpande miljöanalys ingår sedan 1997 i SLU:s uppdrag och ger SLU en unik roll bland landets universitet 
och högskolor. Utgångspunkt för verksamheten är samhällets behov av miljödata och beslutsunderlag såsom 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. 

Grönare beslutsunderlag har varit ett tema i Miljötrender, som presenterar resultat från SLU:s miljöanalys och 
relaterad forskning. Där ges exempel på hur gröna (och blå) kunskapsunderlag och verktyg kan bidra i olika 
samhällssektorers besluts- och planeringsprocesser med målet att det ska bli lättare att göra rätt, bland annat 
verktyg för bedömning av vattens ekologiska status och webblösningar med artinformation. Under 2016 startade 
en ny seminarieserie som bland annat tog upp klimatrapportering och miljöövervakning i fjällen. 

5.1 Regeringsuppdrag och större händelser 
Från och med 2016 återfick Svenska artprojektet 
15 mnkr efter den reducering av anslaget som 
skedde 2013. Regeringen beslutade som en följd av 
detta om nya riktlinjer för projektet. Den viktigaste 
förändringen innebär att information över i landet 
förekommande flercelliga organismer ska förmed-
las såväl i tryckt form som genom digital kunskaps-
spridning. Nationalnyckeln till Sveriges flora och 
fauna blir det samlande namnet. Beslut om en ny 
IT-tjänsteplattform för Artdatabanken innebär att 
presentation av arter, information om rödlistning 
och taxonomisk databas kommer att samverka i 
samma tekniska plattform. 

SLU lämnar sedan 2003 årligen underlag till 
Sveriges klimatrapportering. Det görs både direkt 
till Naturvårdsverket och inom ramen för Svenska 
miljöemissionsdata (Smed). SLU ansvarar för 
underlag inom sektorn markanvändning och skogs-
bruk för beräkning av utsläpp och upptag av växt-
husgaser med stöd av resultat från Riksskogstaxe-
ringen och Markinventeringen, båda långsiktiga 
miljöövervakningsprogram vid SLU. Under 2016 
har SLU även lämnat scenarier för samma sektor 
enligt EU:s krav. SLU:s forskare har även bistått 
regeringskansliet i arbetet med nationellt skogs-
program (se avsnitt 8.10). 

Regeringsuppdraget om byggandet av ett nytt 
havsgående undersöknings- och forskningsfartyg 
redovisas i avsnitt 5.9. 

Inom ramen för SLU:s strategiarbete för 2017–
2020 har universitetet utarbetat ett inriktningsdoku-

ment för fortlöpande miljöanalys. Genom inrikt-
ningsdokumentet får miljöanalysen ett nytt över-
gripande mål: SLU är ledande i nationell och 
internationell miljöanalys inom våra områden. 
Fyra delmål och därtill knutna åtgärder beskriver 
det SLU identifierat som angeläget att uppnå och 
utveckla under förutsättning att det finns 
tillräckliga resurser. 

Målen beskriver tydligt SLU:s ambition de 
närmaste åren: att aktivt bidra till regeringens 
prioriterade områden, framför allt Digitalt först – 
Smartare miljöinformation och FN:s Agenda 2030. 
Regeringen har signalerat att dessa prioriteringar 
ska genomföras inom ramen för befintliga resurser, 
vilket för SLU:s del försvåras av den beslutade 
nedtrappningen och utfasningen av medlen från 
landsbygdsprogrammets tekniska stöd. De verk-
samhetsmässiga förutsättningarna är annars goda, 
vilket framgår av utvärderingarna av miljöanalys-
programmen och att systemet för att tillgängliggöra 
och arkivera forsknings- och miljödata har drift-
satts. 

En utmaning för SLU har varit att hitta en struktur 
som synliggör dem som arbetar med fortlöpande 
miljöanalys vid universitetet. Processen startade 
redan vid mitten av 1990-talet och avslutades i 
december 2016 genom att rektor fattade beslut om 
att inrätta specifika titlar och en särskild kompe-
tensnivå för medarbetare som i huvudsak arbetar 
med fortlöpande miljöanalys. Den särskilda kompe-
tensnivån, senior miljöanalysspecialist, blir en 
parallell till kompetensnivån docent inom forsk-
ningen. 
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5.2 Samverkan och samarbeten nationellt 
Den fortlöpande miljöanalysen är organiserad i tio 
universitetsgemensamma program som relaterar till 
de nationella miljökvalitetsmålen (se tabell 19). 
Syftet är att samla hela SLU:s kompetens inom 
olika områden och att bidra till en effektiv extern 
och intern samverkan. Under året slutfördes åter-
stående utvärderingar av miljöanalysprogrammen, 
vilket innebär att nio av tio miljöanalysprogram har 
utvärderats en första gång. De har gett information 
om behov av utveckling av programmen samt 
underlag för SLU:s strategiarbete, bland annat om 
behov och förväntningar hos intressenter. Genom-
gående framhåller de externa utvärderarna växel-
verkan med forskningen som en betydande styrka 
liksom värdet av att SLU hanterar hela kedjan från 
datainsamling till analys och rapportering. Sam-
stämmigt är också att SLU behöver utveckla kopp-
lingen till undervisning, tillgänglighet till öppna 
data och samverkan mellan programmen. Ambi-
tionen är att alla program under 2017 tar fram 
åtgärdsplaner för sin utveckling. 

Skogsstyrelsen genomförde på uppdrag av rege-
ringen 2013–2015 projektet Skogliga skattningar 
från laserdata i nära samarbete med SLU. Resul-
tatet, Skogliga grunddata, består av kartor som 
beskriver skog och mark, där SLU sambearbetat 
data från Lantmäteriets laserskanning och data från 
Riksskogstaxeringens provytor. De fritt tillgängliga 
kartorna täcker 97 procent av Sveriges skogsmarks-
areal. Kartorna ger skogssektorns aktörer ett bra 
underlag vid skoglig planering, både ur miljö- och 
produktionsperspektiv. Kartorna har även visat sig 
vara användbara långt utanför de skogliga tillämp-
ningarna. Enligt rapporten kan skogliga grunddata 
bidra till ökad lönsamhet och fler arbetstillfällen i 

skogssektorn och dessa grunddata föreslås fortsätta 
som ett statligt finansierat åtagande. 

Ett annat exempel på samverkan rör miljömålet 
Giftfri miljö och Naturvårdsverkets rapport till 
regeringen om högfluorerade ämnen (PFAS) och 
bekämpningsmedel i miljön. SLU bidrog med 
underlag i form av tidigare mätdata för PFAS i 
flodmynningar och med nya data för PFAS i grund- 
och ytvatten samt i lakvatten och avloppsvatten. 
SLU bidrog även med tidigare och nya mätningar 
av halter av växtskyddsmedel i yt- och grundvatten. 
Proverna analyserades av laboratoriet för organisk 
miljökemi vid SLU och omfattade en stor andel av 
alla växtskyddsmedel som används eller har 
använts i Sverige. 

Det finns ett ökande intresse bland kommuner och 
konsultföretag för projektet Funktionell förtätning 
inom miljöanalysprogram Bebyggd miljö. Samtliga 
kommuner som SLU samarbetar med uppger att de 
saknar metoder och rutiner för att följa upp effekter 
av förtätning. I en tid av kraftigt ökat bostads-
byggande avser projektet ge verktyg för ett mer 
”evidensbaserat” byggande. Projektet Barnkartor i 
GIS har tagit fram en metod som använts i sex 
kommuner och där data från över 1 000 barn 
används för att beskriva den bebyggda miljön ur ett 
barnperspektiv. SLU arbetar i samma miljöanalys-
program även med övervakning av träd i urban 
miljö och har utvecklat en nationell träddatabas 
(www.curio.xyz) och en app för både professio-
nella och privata användare. 

 

5.3 Miljöanalysprogrammen – en översikt 
SLU bedriver ett brett och omfattande miljöanalys-
arbete, vilket framgår av tabell 19. De flesta pro-
grammen bidrar med underlag till uppföljningen av 
de nationella miljökvalitetsmålen och till interna-
tionell rapportering (se också avsnitt 5.5). Det är 
många forskare som använder data från den fort-
löpande miljöanalysen, såväl vid SLU som vid 

andra universitet i Sverige och runt om i världen, 
men endast publikationer där forskare och miljö-
analytiker vid SLU är medförfattare ingår i 
tabellen. Den årliga omsättningen per miljöanalys-
program visar på en relativt stabil nivå över tid.
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Tabell 19. Översikt över SLU:s miljöanalysprogram. (Förkortningar förklaras i kapitel 17.) 

Relation till nationella miljökvalitetsmål ■ Större uppdrag 
och datavärdskap ■ Indikatorer för miljömål* 

Internationell rapportering 
2016  

Publikationer** (antal); 
Omsättning*** (mnkr) 

Miljöanalysprogram Skog 
Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv, Begränsad klimat-
påverkan Storslagen fjällmiljö. ■ Integrerad monitoring, Mark-
inventeringen, Sveriges officiella statistik om skog, Viltskade-
center. ■ Gammal skog, Hård död ved, Äldre lövrik skog 
 

Underlag till klimatrapporte-
ringen, underlag till Forest 
Europe.  

2016: 21/55/8/26; 74 mnkr 
2015: 15/15/2/3;75 mnkr 
2014: 8/24/6/3; 77 mnkr 
 

Miljöanalysprogram Jordbrukslandskap 
Ett rikt odlingslandskap. ■ Nationell inventering av landskapet 
i Sverige (NILS), regional landskapsövervakning och miljö-
övervakning av grön infrastruktur. ■ - 

 2016: 6/10/0/0; 28 mnkr 
2015: 5/8/1/0; 29 mnkr 
2014: 6/7/0/0; 28 mnkr 
 

Miljöanalysprogram Sjöar och vattendrag 
Levande sjöar och vattendrag. ■ Myndighetsstöd, nationellt 
datavärdskap för sjöar och vattendrag, datavärdskap för prov-
fiske i sjöar och vattendrag. ■ - 

ICES, bidrag till Vattendirektivet 
genom forskningsprojekt 
Waters, rapportering av botten-
fauna till CLRTAP (ICP-Waters) 
 

2016: 9/6/1/7; 63 mnkr 
2015: 8/21/3/0; 43 mnkr 
2014: 22/19/1/1; 56 mnkr 
 

Miljöanalysprogram Kust och hav 
Hav i balans samt levande kust och skärgård. ■ EU:s 
datainsamlings-förordning (DCF), datavärdskap kustfisk, 
myndighetsstöd. ■ - 

ICES, Helcom, Ospar, bidrag till 
Vattendirektivet genom forsk-
ningsprojekt Waters. Arbete 
inom Havsmiljödirektivet. 

2016:27/117/0/6;108 mnkr 
2015: 29/97/1/8; 107 mnkr 
2014: 30/96/0/1; 83 mnkr 
 

Miljöanalysprogram Bebyggd miljö 
God bebyggd miljö, Ett rikt odlingslandskap. ■ -  2016: 0/3/0/0; 2 mnkr 

2015: 1/2/1/0; 2 mnkr 
2014: 1/2/0/2; 2 mnkr 
 

Miljöanalysprogram Klimat 
Begränsad klimatpåverkan. ■ Databas för internationell 
klimatrapportering, databas för historiska och nutida 
fenologidata, ICOS. ■ Växternas växtsäsong. 

FN:s klimatkonvention inklusive 
åtaganden mot Kyotoproto-
kollet. Den europeiska 
fenologidatabasen PEP725. 
 

2016: 11/3/0/0; 9 mnkr 
2015: 7/2/0/1; 9 mnkr 
2014: 7/2/0/0; 9 mnkr 
 

Miljöanalysprogram Biologisk mångfald 
Ett rikt växt- och djurliv, Myllrande våtmarker, Storslagen 
fjällmiljö, Levande skogar, Hav i balans samt levande kust 
och skärgård, Ett rikt odlingslandskap, Levande sjöar och 
vattendrag. ■ Artportalen, Dyntaxa, European Topic Centre 
for Biodiversity, nationellt datavärdskap för arter, Svenska 
artprojektet och Nationalnyckeln, Svenska LifeWatch. ■ 
Bevarandestatus våtmarksarter, Bevarandestatus 
våtmarkstyper 
 

- 2016: 30/5/0/0; 112 mnkr 
2015: 25/6/0/0; 100 mnkr 
2014: 44/6/0/0; 103 mnkr 
 

Miljöanalysprogram Övergödning 
Ingen övergödning. Levande sjöar och vattendrag. ■ SMED, 
Nationellt datavärdskap för jordbruksmark ■ Tillförsel av 
fosfor till kusten, Tillförsel av kväve till kusten. 

SoE till EEA, Helcom, Ospar 
och ICP-Waters.  

2016: 2/9/1/0 14 mnkr 
2015: 10/9/0/0; 16 mnkr 
2014: 19/20/3/0; 15 mnkr 
 

Miljöanalysprogram Försurning 
Bara naturlig försurning, Levande sjöar och vattendrag. ■ 
Integrerad kalkeffektuppföljning (Ikeu), Nationell kalkeffekt-
uppföljning (Keu). ■ Försurad skogsmark, Försurade sjöar. 

CLRTAP  2016: 15/5/1/1; 5 mnkr 
2015: 15/5/1/0; 13 mnkr 
2014: 18/7/0/0; 12 mnkr 
 

Miljöanalysprogram Giftfri miljö 
Giftfri miljö. ■ Kompetenscentrum för kemiska bekämpnings-
medel (CKB). ■ Växtskyddsmedel i ytvatten. 

 

CKB har rapporterat 
pesticiddata till EEA 

2016: 15/9/0/5; 19 mnkr 
2015: 15/6/2/13; 18 mnkr 
2014: 8/5/1/6; 16 mnkr 
 

Gemensamt 
- ■ Verksamhetsstöd. ■ -  2016: 0/0/0/0; 23 mnkr**** 

2015: 0/0/0/0; 12 mnkr**** 
2014: 0/0/0/0; 7 mnkr 
 

*Verksamhet i miljöanalysprogrammet bidrar med underlag till indikatorer för relaterat miljökvalitetsmål. 
**Uppskattad publicering: Siffrorna avser i tur och ordning vetenskapliga artiklar/rapporter/avhandlingar/examensarbeten. 
***Uppskattad total omsättning: summa anslag, bidrag, avgifter. 
****Inklusive medel för medfinansiering och för projektering av forskningsfartyg. 



40 SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET   ÅRSREDOVISNING 2016  

5.4 Växelverkan mellan miljöanalys och övriga redovisningsområden 
Växelverkan mellan fortlöpande miljöanalys och 
övriga redovisningsområden ger mervärde till 
miljöanalysen, men även till utbildning och forsk-
ning. Med växelverkan avses i vilken utsträckning 
personal inom fortlöpande miljöanalys även är 
verksam inom utbildning och forskning (diagram 
3). I underlaget ingår anställda som arbetat minst 
10 procent av sin tid inom miljöanalys och samti-
digt har en lönekostnad (inklusive lönekostnads-
påslag) som i genomsnitt motsvarar en halv årslön. 
Växelverkan definieras här som andelen anställda 
inom miljöanalys som också är verksamma minst 
20 procent inom utbildning och/eller forskning. 

Av diagram 3 framgår att andelen personer inom 
fortlöpande miljöanalys som även är verksamma 
inom utbildning och/eller forskning har minskat 
från 37 procent 2013 till 28 procent 2016. Växel-
verkan är tydligt mindre för kvinnor än för män; 18 
procent jämfört med 33 procent.  

Antalet individer som är verksamma inom miljö-
analys (till minst 10 procent av sin tid) har varierat 
de senaste fem åren. Efter att ha minskat 2013 och 
2014 har antalet ökat till 359 individer 2016 (119 
kvinnor och 240 män). Könsfördelningen är alltså 
ojämn, både bland samtliga verksamma inom 
miljöanalys och bland dem som även undervisar 
eller forskar. 

I verksamheten tar sig växelverkan olika uttryck. 
Det just avslutade forskningsprogrammet Waters är 
exempel på forskning som bygger på miljödata. 
Biologiska övervakningsdata har där använts för att 
ta fram modeller och beräkningsverktyg för svensk 
vattenförvaltning. SLU-forskare har på så sätt 
bidragit till att göra bedömningarna av svenska 
vattens ekologiska status enklare och säkrare – i 
enlighet med EU:s ramdirektiv. I en annan del av 
Waters har forskare belyst möjligheten att följa 
våra fiskbestånd som indikatorer på förändringar i 
miljön. 

Det finns också exempel på att forskning utvecklar 
miljöövervakningsmetoder. Inom projektet ”Vild 
mink som indikator på miljögifter” är det nu möj-
ligt att visa tidsserier över exponering och effekter 
av olika giftiga ämnen, och därmed kunna bidra till 
det nationella arbetet för en giftfri miljö. I ett annat 
projekt har SLU utvecklat cellbaserade testmetoder 
för att mäta den sammantagna toxiska aktiviteten 
av olika ämnen i vattenprover, ett mått på den så 
kallade cocktaileffekten. Metoderna kan användas 
för att följa resultat av åtgärder i akvatisk miljö 
liksom för att övervaka utsläpp i vatten från 
reningsverk eller industrier. 

 

Diagram 3: Andel individer verksamma inom fortlöpande miljöanalys som även är verksamma inom utbildning och/eller 
forskning 

 

Anm. Avser individer verksamma minst 10 procent inom fortlöpande miljöanalys och som till minst 20 procent är verksamma 
även inom andra redovisningsområden. 
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5.5 Utveckling och samverkan internationellt 
SLU bedömer att universitetets verksamhet har stor 
inverkan på minst tio av målen inom Agenda 2030 
för hållbar utveckling. Universitetets breda kompe-
tens inom miljöanalys skulle med utökade resurser 
kunna utnyttjas för att vidga verksamheten globalt. 
SLU skulle då kunna bistå låginkomstländer i deras 
utveckling av metoder för miljöövervakning och 
miljöanalys och med indikatorer för uppföljning av 
agendans mål och delmål. (Se avrapportering av 
regeringsuppdrag SLU:s underlag för Sveriges 
genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveck-
ling, SLU ID ua2016.2.6-1646.) 

Experter på skogsinventering, statistik och fjärr-
analys vid SLU hjälper miljömyndigheten i Alba-
nien med att bygga upp inhemsk kapacitet för att 
inventera landets skogar och betesmarker. Myndig-
heterna vill använda resultaten som stöd för hus-
hållningen och skötseln av landets skogar och för 
att utveckla skogspolitiken. Projektet finansieras 
genom Världsbanken, delvis med svenskt stöd. 

EU-kommissionen har antagit en ny förordning för 
hur data om fiskbestånden och fisket ska samlas in 
– data som ligger till grund för den EU-gemensam-
ma fiskeripolitiken. Personal inom miljöanalys-
programmet Kust och hav har varit drivande i arbe-
tet med att ta fram den nya förordningen. 

Vid den internationella naturvårdsunionens (IUCN) 
kongress på Hawaii ordnade den svenska delegatio-
nen en workshop där SLU delade med sig av erfa-
renheter om hur Sverige lyckats engagera medbor-
gare i arbetet med naturvården. Framgångsfaktorer 
har varit ett brett nätverksarbete och uppbyggnaden 
av Artportalen. 

Inom ramen för den nationella forskningsinfra-
strukturen ICOS Sweden ska SLU driva de två 
stationerna Svartberget (boreal skog) och Degerö 
(myrmark) vidare under fem år. ICOS Sweden 
ingår i den Europeiska infrastrukturen ICOS-ERIC 
som kartlägger växthusgasflöden i Europa. 

5.6 Beslutsunderlag med helhetssyn 
SLU:s miljöanalys ska leverera beslutsunderlag 
med helhetssyn, dvs. där resursutnyttjande och 
miljökonsekvenser kan vägas samman. Nedan 
beskrivs några sådana exempel. 

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten har 
SLU utvärderat biologiska effekter av fem fiskefria 
områden i Östersjön och Västerhavet och bedömt 
påverkan både på bestånden av fisk och på eko-
systemet. Utvärderingen visar att ett totalt fiskeför-
bud är en effektiv åtgärd för att snabbt stärka svaga 
bestånd av till exempel torsk, gös och sik. Antalet 
rovfiskar ökar vilket är positivt för ekosystemet 
som helhet. 

Forskare i SLU:s miljöanalysprogram Övergödning 
har deltagit i ett projekt lett av Havsmiljöinstitutet 

med syfte att uppskatta hur mycket näringsbelast-
ningen på havet kan minska genom olika föränd-
ringar i samhället. Analyserna visar att minskad 
produktion och konsumtion av proteinrika livs-
medel är effektivast för att minska övergödningen 
av havet. 

En vetenskaplig uppsats visar att åtgärden med 
diversifiering av grödor enligt jordbrukspolitikens 
regler, till exempel olika höstsådda grödor, inte har 
någon positiv effekt för jordbrukslandskapets 
fåglar. För att ha en positiv inverkan på den biolo-
giska mångfalden måste de olika grödorna skilja 
sig åt avseende växtstruktur och tidpunkt för jord-
bearbetning, sådd och skörd. 
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5.7 Extern finansiering 
SLU:s externa finansiering inom fortlöpande miljö-
analys minskade mellan 2015 och 2016 med 
24 mnkr (se diagram 4). De 20 mnkr som är anvi-
sade från landsbygdsprogrammets tekniska stöd för 
2016 är inte inbetalade av Statens jordbruksverk, 
och ingår därför inte i diagrammet. Om dessa 
medel hade inbetalats under 2016 hade 
minskningen av den externa finansieringen varit 6 
mnkr. 

Den externa finansieringen kommer framför allt 
från statliga myndigheter. Under 2016 var de 
största finansiärerna Havs- och vattenmyndigheten, 
Naturvårdsverket och Statens jordbruksverk, som 
stod för 115 mnkr, 69 mnkr respektive 10 mnkr av 
de externa uppdragen. Större förändringar under 
2016 syns främst i att bidragen från internationella 
finansiärer minskat med 10 mnkr.

 

Diagram 4. Inbetalningar av externa bidrag och uppdrag för fortlöpande miljöanalys (mnkr) 

 

5.8 Stödverksamheter  
SLU har utvecklat en modell för hur långsiktigt 
kvalitetsarbete inom miljöanalysens datahantering 
ska bedrivas. Under året har ytterligare några 
verksamheter anslutit sig till kvalitetsarbetet och 
samtliga sjuttiofem verksamheter har genomfört det 
första steget att göra klart självvärdering och 
åtgärdsplanering. Ett av SLU:s två miljömål för 
fortlöpande miljöanalys är därmed uppfyllt. 
Åtgärdsarbete pågår och under året har ytterligare 
sjutton verksamheter genomfört alla nödvändiga 
åtgärder för att nå den kvalitetsnivå som kraven 
från interna och externa intressenter ställer. Totalt 
är tjugotvå verksamheter (29 procent) helt färdiga 
med åtgärdsarbetet och uppfyller därmed också det 
andra miljömålet för fortlöpande miljöanalys som 
ska nås senast i slutet av 2017. 

Uppdraget från Vetenskapsrådet om distribution av 
statliga myndigheters geografiska data till studenter 
och anställda vid landets universitet och högskolor 

har fortsatt under året. Distributionstjänsten som 
SLU utvecklat och förvaltar (GET) har hittills 
använts av ungefär 20 000 unika användare vid 30 
lärosäten, en ökning med cirka 8 000 användare 
jämfört med 2015. Nästan en halv miljon nedladd-
ningar av data har gjorts sedan projektet startade 
2012. SLU:s arbete med denna infrastruktur passar 
väl in i regeringens satsningar på Digitalt först. 

Den officiella statistiken om skogens tillstånd och 
förändringar från Riksskogstaxeringen, tillhanda-
hålls på SLU:s webbplats i ett nytt format. Det gör 
det möjligt för andra forskare, myndigheter och 
näringslivet att söka i dynamiska statistiktabeller, 
spara och återanvända sökfrågor och hämta data. 
Liknande utvecklingsarbete pågår vid Artdataban-
ken som gör det möjligt för externa samarbetsparter 
att hämta data och rapportera observationer till Art-
portalen. Båda exemplen bidrar till SLU:s arbete 
med ”öppna data”.  
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5.9 Forskningsfartyg 

SLU har sedan 2014 projekterat för att bygga ett 
nytt undersöknings- och forskningsfartyg. I början 
av 2016 tilldelades Skipsteknisk AS uppdraget att 
ta fram en fartygsdesign som underlag till upphand-
lingen av varv. Designen av fartyget blev klar i 
september och upphandling av varv startade. I 
november blev det klart att det spanska varvet 
Armon tilldelades uppdraget att bygga fartyget. 
Varvet kommer att projektera bygget under våren 
2017, och fartyget beräknas sedan kunna sjösättas 
under sommaren 2018. Det slutliga överlämnandet 
till SLU ska ske under våren 2019. Under bygg-
processen kommer SLU att ha egna kvalitets-
kontrollanter på plats i Spanien. 

Verksamheten redovisar ett underskott under 2016 
på -12 mnkr och ett utgående kapital på -10 mnkr. 
Under 2017 kommer fartygsprojektet att redovisa 
ett överskott i driftsbudgeten som planeras täcka 
det balanserade underskottet från 2016. Under 2017 

när fartyget börjar byggas kommer utgifterna i 
byggverksamheten att redovisas som pågående 
nyanläggning. SLU kommer succesivt att ta upp lån 
för denna investering. Totalt kommer investeringen 
att vara 445 mnkr.  

Den höga eurokursen har lett till att fartygsinveste-
ringen blivit cirka 15 mnkr dyrare och SLU:s sty-
relse har därför beslutat att utöka budgeten för far-
tygsbygget från 430 mnkr till 445 mnkr. SLU har 
valutasäkrat bygginvesteringen på en genomsnittlig 
kurs på 9,5 kr/euro.  

SLU blir ägare till forskningsfartyget medan Sjö-
fartsverket ska ansvara för drift och underhåll. 
Fartyget kommer att användas främst för SLU:s 
och SMHI:s forskning och miljöövervakning i 
Östersjön och Nordsjön. 

 

5.10 Ekonomisk redovisning av fortlöpande miljöanalys 

Av tabell 20 framgår intäkter, kostnader samt 
finansiering för redovisningsområdet fortlöpande 
miljöanalys. 

Det ekonomiska resultatet för fortlöpande miljö-
analys uppgår till -19 mnkr för 2016. Fortlöpande 
miljöanalys redovisar ett utgående kapital på 29 
mnkr. Det negativa årsresultatet är en planerad 
förbrukning av tidigare ackumulerat kapital. 
Ökningen i statsanslagsfinansiering på 17 mnkr 
mellan år 2015 och 2016 har sin förklaring i rege-
ringens satsningar på projekteringen av ett nytt 
undersöknings- och forskningsfartyg och svenska 
artprojektet. 

Av intäkterna till redovisningsområdet utgör stats-
anslaget 31 procent (2015: 29 procent). Sedan 2010 
har statsanslagets andel av finansieringen minskat 
kraftigt, från 52 till 31 procent. Den stora föränd-
ringen förklaras i huvudsak av att kompensationen 
efter energi- och klimatpropositionen genom lands-
bygdsprogrammets tekniska stöd kommer till SLU 
som bidrag och uppdrag och att den sedan 2011 
tillförda institutionen för akvatiska resurser i hög 
grad finansieras av uppdrag och bidrag.  

I tabell 19 redovisas en uppskattad omsättning för 
de olika miljöanalysprogrammen under perioden 
2014–2016. 

  

Återrapportering: SLU ska redovisa kostnader och intäkter fördelade på områdena utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå samt fortlöpande miljöanalys. Intäkterna ska 
fördelas på anslag, avgifter respektive externa bidrag. Kostnader och totala intäkter för uppdragsutbildning, 
uppdragsforskning samt uppdrag inom fortlöpande miljöanalys ska särredovisas. 

 

 

Återrapportering: SLU ska redovisa arbetet med det nya undersöknings- och forskningsfartyget. 
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Tabell 20. Intäkter, kostnader och finansiering för redovisningsområdet fortlöpande miljöanalys (mnkr) 2012–2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Balanserad kapitalförändring 48 36 38 56 50 

Justering av kapital    1  -2 

Intäkter 399 395 402 407 427 

   varav uppdrag 137 140 150 161 154 

Kostnader -411 -393 -385 -413 -446 

   varav uppdrag -144 -135 -145 -163 -161 

Årets kapitalförändring -12 2 17 -6 -19 

S:a kapital 36 38 56 50 29 
 

Tabell 21. Finansiering av redovisningsområdet fortlöpande miljöanalys (mnkr).2014–2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Intäkter av anslag 111 106 111 117 134 

Intäkter av bidrag 132 131 130 117 125 

Intäkter av avgifter 156 158 161 172 168 
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6 Samverkan och innovation 
I SLU:s verksamhetsidé framgår att kärnverksamheten – utbildning, forskning och fortlöpande miljöanalys – ska 
bedrivas i samverkan med det omgivande samhället. En enkel definition av samverkan är att två eller flera parter 
tillsammans genomför aktiviteter för att uppnå mål som man inte kunnat uppnå på egen hand. Målet är att SLU:s 
samverkan ska skapa samhällsnytta och uppskattas av intressenterna samtidigt som kvaliteten på SLU:s 
utbildning, forskning och fortlöpande miljöanalys höjs.  

Vår tids ödesfråga är hur vi ska kunna försörja världens växande befolkning med livsmedel, foder, energi, fibrer 
och byggnadsmaterial på ett ekologiskt hållbart sätt samtidigt som vi återställer och återskapar förlorade natur-
värden. SLU anser att uppgiften bara kan klaras genom fördjupade vetenskapliga kunskaper om jord, skog, djur 
och natur – och omsättning av den kunskapen i praktisk handling. SLU har under lång tid arbetat med dessa 
frågor, såväl på nationell och europeisk nivå, som på den globala nivån i nära samarbete med partners i låg-
inkomstländer. 

6.1 Nationell samverkan
SLU har en lång tradition av samverkan med lant-
bruks- och skogssektorerna och samarbetar idag 
med flera hundra olika intressenter som till exem-
pel myndigheter, organisationer, företag och skolor. 
Den geografiska spridningen gör att SLU finns på 
plats för att bidra till utvecklingen av det gröna 
näringslivet lokalt över hela landet.  

SLU:s samverkansråd, med vicerektor för samver-
kan som ordförande, har under året arbetat med att 
utveckla ett inriktningsdokument för SLU:s sam-
verkan. Arbetet syftar till att prioritera och klargöra 
hur SLU:s samverkansarbete ska utvecklas och 
bedrivas under strategiperioden 2017–2020. Sam-
verkansrådet har också påbörjat arbetet med plane-
ring för genomförande av prioriterade åtgärder i 
samverkansstrategin.   

Under 2016 har SLU har deltagit i den andra delen 
av Vinnovas pilotprojekt kring utvärdering av sam-
verkan. Även här fick SLU positiv respons och 
bedömdes ha mycket goda samverkansaktiviteter 
och resultat av dessa. SLU bedömdes även ha 
potential att öka den kvalitetsdrivande kopplingen 
med samverkan i utbildningarna, något som under 

året tydliggjorts i strategier för utbildning såväl 
som samverkan. 

Science park-konceptet Green Innovation Park, 
med inriktning på samverkan mellan akademi, 
offentlig sektor och företag inom de gröna 
näringarna, har under året fortsatt att utvecklas. 
Arbetet sker i samarbete med Akademiska hus och 
syftet är att skapa attraktiva lokaler på campus för 
kunskapsintensiva företag, i kombination med 
utvecklade samverkansmöjligheter med forskare 
och studenter vid SLU. Green Innovation Park 
finns nu etablerat med ett fyrtiotal företag fysiskt 
på plats i lokalerna på SLU:s campusområde i 
Ultuna. Motsvarande koncept håller på att utveck-
las även vid campusområdet i Alnarp, Skåne. 

Regeringen har under 2016 initierat arbetet med 
fem strategiska samverkansprogram i syfte att 
bemöta viktiga samhällsutmaningar. SLU deltar i 
en samverkansgrupp med uppgift att identifiera 
utmaningar och möjligheter för innovation och 
sysselsättning relaterat till samverkansprogrammet 
cirkulär och biobaserad ekonomi.

6.2 Samverkan för global utveckling
SLU:s strategi för global utveckling implementeras 
genom programmet Agricultural Sciences for 
Global Development (SLU Global). SLU:s samar-
bete med partneruniversitet och internationella 
organisationer kring forskning, utbildning och 

miljöanalys bidrar till att utveckla den agrara sek-
torn i låginkomstländer. Det innebär en förbättrad 
produktivitet i lantbruket, ökad livsmedelssäkerhet 
och hållbar försörjning. 
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Under 2016 har SLU på uppdrag från regeringen 
identifierat vilka av de globala målen för hållbar 
utveckling (Agenda 2030) som är integrerade i 
universitets kärnverksamhet. SLU bedömer att 
universitetets utbildning, forskning och miljöanalys 
har stor påverkan på 10 av 17 mål (Se avrapporte-
ring av regeringsuppdrag SLU:s underlag för 
Sveriges genomförande av Agenda 2030 för hållbar 
utveckling, SLU ID ua2016.2.6-1646, för en utför-
lig redovisning). SLU Global samordnar universi-
tetets internationella arbete kring dessa frågor och 
därmed regeringens intensifiering av politik för 
global utveckling (PGU). 

Under 2016 har SLU varit delaktig inom ramen för 
Sida:s bilaterala ”Research Training Partnership 

Programme”, för utbildningssamarbeten med uni-
versitet i Bolivia, Etiopien, Moçambique, Rwanda, 
Tanzania, och Uganda. SLU får även stöd från Sida 
för att driva ett program om kapacitetsutveckling 
inom djurhållning i Sydostasien (MEKARN II).  

SLU har aktivt deltagit i planeringen av det globala 
forskningsprogrammet ”Livestock Agrifood Sys-
tems” som koordineras från International Livestock 
Research Institute i Kenya. Programmet syftar till 
att säkra tillgången till mat och bekämpa fattigdom 
i låginkomstländer. Programmet ingår i det Världs-
banksanknutna CGIAR-systemet, och får stöd med 
cirka 370 mnkr under sex år. SLU:s insats i prog-
rammet avser djurhälsoforskning.

6.3 Prestationsmått för samverkan
SLU redovisar i tabell 22 prestationer som ger 
indikationer på omfattningen av samverkan med 
det omgivande samhället: intäkter i uppdragsverk-
samhet, antal helårsstunder i uppdragsutbildning, 
antal företagsdoktorander samt antal adjungerade 
lärare.  

Uppdragsforskning, uppdrag inom miljöanalys och 
uppdragsutbildning innebär att näringsliv och 
offentlig sektor direkt får nytta av universitetets 
kunskap och kompetens, samtidigt som universite-
tet får insikt i frågor och utmaningar som är aktuel-
la i samhället. SLU:s intäkter av uppdragsverk-
samhet handlar framför allt om uppdragsforskning 
och uppdrag inom miljöanalys, medan intäkter av 
uppdragsutbildning är av en liten omfattning. 

Att adjungera personer från näringslivet som lärare 
samt att anta företagsdoktorander gör att universite-
tet och arbetslivet knyts närmare till varandra. 

Detta leder till ett ömsesidigt kunskapsutbyte och 
mer verksamhetsnära forskning och utbildning. 
Mellan 2012–2016 har antalet företagsdoktorander 
varit omkring 40 per år. Antalet adjungerade lärare 
har ökat den senaste femårsperioden. År 2016 fanns 
sammanlagt 24 adjungerade professorer, lektorer 
och adjunkter vid SLU, som deltog i verksamheten 
med i genomsnitt 16 procent av en heltidsanställ-
ning. 

Utöver dessa prestationer är antalet inkomna remis-
ser (tabell 23) en indikator på universitetets sam-
verkan. Ett fyrtiotal instanser skickade remisser till 
SLU under 2016 Till SLU centralt skickades 135 
remisser, men det verkliga antalet är sannolikt 
högre eftersom många remisser ställs direkt till en 
institution eller motsvarande. Av de inkomna 
remisserna avsåg tre fjärdedelar den gröna sektorn, 
medan övriga avsåg lärosätet eller myndigheten. 

 
Tabell 22. Prestationsmått för samverkan 2012–2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Intäkter uppdragsverksamhet totalt, mnkr  240 258 264 257 259 
       Intäkter uppdragsforskning mnkr 90 107 105 93 103 
       Intäkter uppdrag miljöanalys mnkr 137 140 150 161 154 
       Intäkter uppdragsutbildning mnkr 12 10 9 3 2 
Antal helårsstudenter i uppdragsutbildning 14 10 4 1 2 
Antal företagsdoktorander 42 41 43 47 39 
Antal adjungerade lärare* 16 19 19 19 24 

*Professorer, lektorer och adjunkter. I tidigare årsredovisningar ingick inte adjunkter. 

Tabell 23. Antalet inkomna remisser till SLU centralt 2012–2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Antal inkomna remisser  130 168 151 150 135 
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6.4 Innovation – SLU Holding 

SLU Holding AB har till uppgift att skapa hållbar 
ekonomisk tillväxt och bidra till en förbättrad 
samhällsutveckling. Detta sker genom att initiera, 
stödja, utveckla och investera i kunskapsintensiva 
uppfinningar från SLU, och andra lärosäten inom 
den gröna sektorn. Verksamheten bedrivs på affärs-
mässiga grunder och består framför allt av innova-
tionssupport och investeringsverksamhet. SLU 
Holding AB förvaltas av SLU och har en egen 
bolagsstyrelse. 

Innovationssupport 
Sedan 2012 har SLU ett innovationskontor som 
drivs av SLU Holding. SLU Holding ansvarar för 
att erbjuda kostnadsfri innovationssupport till alla 
som är verksamma inom SLU. Innovationssuppor-
ten kompletteras och koordineras med övriga inno-
vationskontor samt med andra lärosäten och offent-
liga aktörer.  

Inom innovationssupporten erbjuds tjänster för att 
förbättra möjligheterna för att kunskap från univer-
sitetet ska komma till nytta i samhället. Fokus 
ligger på områden som immateriella rättigheter 
(IPR), affärsjuridik, projektledning, affärsutveck-
ling och finansiering. SLU Holding arbetar också 
aktivt med stöd i samband med ansökningar av 
forskningsmedel samt innovationsförberedande 
arbete i initiala faser vid forskningssamarbeten. 

Medlen för innovationskontoret har använts för att 
förstärka verksamheten på flera av SLU:s orter. De 
senaste tre åren har en omfattande utveckling skett 
inom SLU Holdings innovationssupport där det nu 

finns flera spetskompetenser, bl.a. inom immate-
riella rättigheter, produktverifieringar, marknads-
strategier samt analys och utveckling av företag.  

SLU Holding har regelbundna utbyten med inno-
vationskontor och innovationsorganisationer, samt 
deltar i föreningen universitetsholdingbolag i 
Sverige (FUHS). Dessutom finns upparbetade nät-
verk inom områden som innovation, investering, 
samverkan och näringsliv. Ett aktiv samarbete med 
dessa aktörer har skett nationellt och framförallt på 
de orter där SLU finns representerade.  

Genom finansiering från Vinnova har SLU Holding 
kunnat tilldela verifieringsmedel – så kallade 
VFT1-medel – till forskare som vill undersöka 
patenterbarhet och marknadspotential m.m. i sina 
forskningsresultat. Tilldelningen av VFT1-medel 
till SLU Holding har ökat jämfört med tidigare år, 
vilket har medfört att flera innovationsprojekt 
snabbare har kunnat utvecklas och mer forskning 
från SLU har kunnat nyttiggöras.  

SLU Holding jobbar aktivt med studenter genom 
konceptet Student Desktop Researchers (SDR), 
dotterbolaget för studentkonsulter Akretus AB och 
Drivhuset AB. Under 2016 har 24 SDR-projekt 
drivits av sammanlagt 15 anställda studenter. 
Akretus har under året ökat sin omsättning med 46 
procent och anställer nu cirka 40 studentkonsulter 
per år. SLU Holding har uppdragit åt Drivhuset AB 
att tillhandahålla affärsutvecklingssupport och 
inspiration till studenterna.  

  

Återrapportering: Universiteten ska i sin årsredovisning redovisa hur de medel som har tilldelats har 
använts för att bedriva verksamheten vid innovationskontoret. 

Redovisningen ska beskriva inriktningen på innovationsverksamheten och målen för denna samt om, och i 
så fall vilken, expert- eller specialistkompetens som har byggts upp. De universitet som har fått medel för att 
stödja högskolor bör ange vilka högskolor som stöds och med vilka tjänster. Om ett universitet inte har fått 
medel för att stödja högskolor men har påbörjat ett sådant samarbete, bör detta framgå av redovisningen.  

I årsredovisningen ska också följande flödestal rapporteras: 

1. antal idéer som har kommit in för prövning eller rådgivning från forskare respektive studenter och 
hur en idé definieras och avgränsas, 

2. antal idéer som går vidare till verifiering från forskare respektive studenter och hur verifiering 
definieras och avgränsas, och 

3. antal idéer som har gått vidare till företagsinkubatorer. (SFS 2015:139 §7) 
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Investeringskapital
SLU Holdings andra verksamhetsgren består av 
kapitalinvesteringar i tidiga, forskningsbaserade 
bolag med tillväxtpotential. Sedan 1997 har SLU 
Holding investerat i sammanlagt 26 bolag. Under 
2016 gjordes en nyinvestering i Vplant AB, ett 

bolag som utvecklar teknik och system för vertikal-
odling baserat på forskning vid SLU. Det har dess-
utom gjorts två följdinvesteringar i Akretus AB 
respektive Duttal AB. De sedan tidigare 6 portfölj-
bolagen har fortsatt att utvecklas under 2016. 

.

6.5 Prestationsmått innovation 
SLU redovisar antalet nya innovationsprojekt som 
har hanterats av SLU Holding AB som en indikator 
på omfattningen av innovationsverksamheten inom 
SLU. Under 2016 har 102 nya innovationsprojekt 
påbörjats, vilket var en ökning jämfört med tidigare 
år (se diagram 5). Målet om 100 nya innovations-
projekt nåddes därmed.  

Det sedan tidigare långsiktiga målet att öka antalet 
framgångsrika projekt till 10 procent av inkomman-
de projekt hur under året nåtts. ”Framgångsrik” i 
det här sammanhanget definieras som mätbar sam-
hällsnytta, oavsett om det handlar om kommersiali-
sering eller annan social eller ideell verksamhet. 

Utöver idé- och projektmål följs även andra nyckel-
tal för att kvantifiera hur verksamheten utvecklas 
och bidrar till att öka tillväxt och samhällsnytta. Ett 
sådant nyckeltal kallas för output och är uppdelat i 
två kategorier bestående av output i form av inves-
tering i och försäljning av portföljbolag, licenser 
och patent samt output i form av beviljade patent, 
kunskapspaketering, avtalsmallar etc. För 2016 
uppgick det totala antalet output till 10 stycken. 

 

 
Diagram 5. Antal nya innovationsprojekt hanterade av SLU Holding 2013–2016 

 
Uppgifter från SLU Holdings CRM-system Inteum. 
 

Tabell 24. Flödestal innovationskontor 2016 

 Antal 
Idéer som influtit för prövning/rådgivning från forskare resp. studenter*  102 
Idéer som vidarebefordrats till lärosätets holdingbolag 102 
Idéer som gått vidare till inkubatorer 2 

*SLU Holding samarbetar med Drivhuset Uppsala för att erbjuda service till studenter.  
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7 Personal 

7.1 Personalstruktur 
SLU:s personalvolym har under perioden 2012–
2016 minskat med 299 årsarbetare (-10 procent). 
Av dessa var 125 kvinnor och 174 var män. Efter 
en nedgång i mitten av 00-talet ökade personal-
volymen vid SLU under åren 2007–2012, men 
sedan 2013 har personalvolymen minskat varje år.  

Medelantalet anställda uppgick 2016 till 3 536 
personer, vilket är en minskning med 55 personer 
eller 2 procent jämfört med år 2015. Omräknat till 
årsarbetare uppgick medelantalet till 2 774 år 2016, 
jämfört med 2 841 för år 2015. Det innebär en 

minskning med 66 årsarbetare, vilket motsvarar 2 
procent (diagram 6).  

En förklaring till att personalvolymen har minskat 
är att SLU:s omfattande campusomvandling i 
framför allt Ultuna medförde en osäkerhet om hur 
mycket de nya lokalerna skulle påverka kostnads-
bilden. Denna osäkerhet ledde till försiktighet och 
delar av verksamheten har därför inte prioriterat 
nyanställningar. Universitetsledningen har vidtagit 
åtgärder för att ge verksamheten incitament att öka 
personalvolymen med användande av befintligt 
kapital. 

 

Diagram 6. Medeltal årsarbetare 2012–2016 

 

Den forskande och undervisande personalen 
(professorer, universitetslektorer, meriteringsan-
ställda, adjunkter samt annan forskande och under-
visande personal) har år 2016 minskat med 28 års-
arbetare jämfört med 2015, och med 114 årsarbe-
tare jämfört med 2012 (tabell 25). Andelen forsk-
ande och undervisande personal av den totala 
personalen har dock varit stabil under perioden, och 
ökat något från 41,5 procent år 2012 till 41,9 pro-
cent år 2016. Jämfört med riket som helhet, där 
antalet lektorer ökat kraftigt, har antalet lektorer vid 
SLU minskat något. En annan skillnad är att antalet 
adjunkter vid SLU inte har minskat i samma 
utsträckning som genomsnittet nationellt. 

Kategorin meriteringsanställning fortsatte att mins-
ka under 2016, vilket framför allt beror på att dessa 
anställningar är tidsbegränsade och att ändringar i 
högskoleförordningen medfört att anställnings-
formen forskarassistent (fyraårig visstidsanställ-
ning) inte längre kan användas. Den har i högskole-
förordningen ersatts av anställning för meritering, 
en anställningsform som vid SLU används för 
biträdande universitetslektorer. Denna personal-
kategori har ännu inte kommit upp i några stora 
volymer. Antalet postdoktorer har utvecklats olika 
vid SLU jämfört med hur det ser ut nationellt. I 
riket totalt har antalet postdoktorer årligen ökat 
sedan anställningsformen infördes i sin nuvarande 

1 591 1 524 1 511 1 506 1 466
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form år 2008. Vid SLU var gruppen postdoktorer 
som störst år 2010 med 126 årsarbetare, medan de 
utgjorde 94 årsarbetare år 2016.  

Kategorin doktorander har också minskat årligen 
sedan 2012. De senaste två åren har antalet aktiva 
doktorander även i riket minskat något, men inte 
lika tydligt som vid SLU.  

Antalet professorer har minskat med 26 årsarbe-
tare, vilket motsvarar 11 procent, under den senaste 
femårsperioden. En del av förklaringen till minsk-
ningen är att det sedan 2013 inte längre finns en 
rättighet för forskare och lektorer vid SLU att 
befordras till professor. 

I anställningskategorierna administrativ och teknisk 
personal, som totalt utgjorde 1 250 årsarbetare år 
2016, tillhörde en tredjedel universitetsadminis-
trationen och ytterligare 12 procent andra stödverk-
samheter (universitetsdjursjukhuset, egendoms-
avdelningen m.m.). Resterade 699 årsarbetare var 
organisatoriskt placerade vid institutionerna och av 
dessa var 282 årsarbetare sysselsatta med stödverk-
samhet. Återstoden, 417 årsarbetare, var sysselsatta 
inom SLU:s kärnverksamheter (utbildning, forsk-
ning och miljöanalys). Av de 1 250 årsarbetare som 
år 2016 utgjordes av teknisk och administrativ 
personal var sålunda 33 procent verksamma inom 
kärnverksamheterna, som exempelvis forsknings-
ingenjörer och försökstekniker. 

 

Tabell 25. Årsarbetare per anställningskategori 2012–2016 

Anställningskategori 2012 2013 2014 2015 2016 Förändring 
2015–2016 

Förändring 
2012–2016 

Professor 240  240  237  232  214  -8% -11% 

Universitetslektor 121  122  123  116  118  1% -2% 

Meriteringsanställning 206  174  141  125  112  -10% -45% 

Adjunkt 86  78  74  82  78  -6% -10% 

Annan forskande och undervisande personal 623  605  631  634  639  1% 3% 

Doktorand 384  371  347  313  277  -11% -28% 

Summa forskande och undervisande personal 1 660  1 590  1 553  1 503  1 439  -4% -13% 

Administrativ personal* 532  523  523  524  532  2% 0% 

Bibliotekspersonal 46  41  37  39  41  6% -9% 

Teknisk personal* 789  753  739  726  718  -1% -9% 

Arvodist 46  45  52  49  44  -9% -5% 

TOTALT 3 073  2 952  2 904  2 841  2 774  -2% -10% 
Anm. Alla värden i tabellen är avrundade till heltal. 
* Administrativ och teknisk personal innefattar även verksamma inom utbildning, forskning och miljöanalys. Av totalt 1 250 
årsarbetare i dessa kategorier 2016 var 417 årsarbetare verksamma inom utbildning, forskning och miljöanalys. 
 

7.2 Kompetensförsörjning och ledarskap 

Kompetensförsörjning
För verksamhetens utveckling är det viktigt att 
säkerställa att rätt kompetens finns för att möta 
såväl universitetets egna behov som omvärldens 
förväntningar. Inom utbildningsväsendet och fram-
förallt inom forskningen handlar det även många 
gånger om att föregå omvärlden och gå i bräschen 

för utvecklingen. Detta ställer stora krav på att SLU 
arbetar strategiskt med sin kompetensförsörjning.  

Under 2015 beslutade styrelsen att kompetens-
försörjningsplaner ska införas vid alla fakulteter 
och institutioner och att planerna ska utgå från 

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 vid-
tagna åtgärderna sammantaget har bidragit till att nå verksamhetens mål (SFS 2000:605). 
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ämnesområden. Beslutet ger goda förutsättningar 
för att åstadkomma en harmonisering kring hur 
rekryteringar till högre akademiska anställningar 
tydligare knyts till en långsiktig verksamhets- och 
finansieringsplan. De fyra fakulteterna vid SLU 
arbetar idag på olika sätt med kompetensförsörj-
ning och ett första arbete har därför inletts med att 
utforma ett gemensamt stöd och planeringsunderlag 
i linje med styrelsens beslut. Ambitionen är att 
planerna ska tas i drift under 2017. 

Utvecklingen av åldersstrukturen är viktig för den 
långsiktiga kompetensförsörjningen och följs därför 
kontinuerligt. Störst andel som är 61 år eller äldre 
finns bland professorerna, vilket är naturligt med 
tanke på att den som utses till professor vanligtvis 
har en lång akademisk karriär bakom sig. Vid SLU 
var drygt en tredjedel av professorerna 61 år eller 
äldre under 2016. Bland universitetslektorerna 
gällde det för drygt en femtedel. (Se tabell 26.)  

 
Tabell 26. Åldersstruktur per anställningskategori 2016, andel per åldersgrupp inom varje anställningskategori.  
Gråmarkerad ruta indikerar den största åldersgruppen i varje kategori. 

Anställningskategori <30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61-65 år >66 år Summa Års-
arbetare 

Professor 0% 0% 15% 50% 31% 4% 100% 214 

Universitetslektor 0% 7% 32% 40% 21% 1% 100% 118 

Meriteringsanställning 13% 67% 17% 3% 0% 0% 100% 112 

Adjunkt 4% 23% 35% 31% 8% 0% 100% 78 
Annan forskande och 
undervisande personal 5% 29% 35% 20% 9% 2% 100% 639 

Doktorand 49% 46% 5% 1% 0% 0% 100% 277 

Administrativ personal 4% 16% 34% 32% 14% 1% 100% 532 

Bibliotekspersonal 7% 19% 34% 23% 17% 0% 100% 41 

Teknisk personal 14% 23% 23% 27% 12% 1% 100% 718 
Anm. Alla värden i tabellen är avrundade till heltal 

 

 

Ledarskap
Under 2016 har arbetet med chefs- och ledar-
utveckling fortsatt med ett etablerat ordinarie utbud 
av individuellt chefsstöd, kurser, seminarier samt 
grupp- och verksamhetsutveckling. Efterfrågan är 
fortsatt hög och visar inga tecken på att minska. 
Den chefsnätverksgrupp som startades 2015 har 
efter engagerade träffar i Uppsala, Umeå och 
Alnarp avslutats. Formen med en nätverksgrupp av 
chefer från olika orter ansågs givande och lärorik 
av deltagarna, och kan komma att återupptas senare 
med en ny grupp. 

Arbete med ledningsgruppsutveckling har under 
2016 genomförts på färre institutioner än 2015, då 
majoriteten av institutionernas ledningsgrupper 
redan genomgått en utvecklingsinsats. Flera av 
fakultetsnämnderna, som även de fyller mycket 
viktiga funktioner i universitetets ledning och 
styrning, har under 2016 efterfrågat och fått olika 
utvecklingsinsatser. Som en följd av styrelsens 
beslut om SLU:s strategi för perioden 2017–2020 
har även stöd i strategiarbete och verksamhets-
planering genomförts på samtliga nivåer i organi-
sationen. 
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7.3 Arbetsmiljö 
Under 2016 påbörjades nya mandatperioder för 
dekaner och prefekter. Rektors uppgiftsfördelning 
inom det systematiska arbetsmiljöarbetet har därför 
förnyats. Samtliga chefer har erbjudits grund-
läggande arbetsmiljöutbildning för detta.  

Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
har en medarbetarundersökning genomförts under 
året. Syftet var att få en nulägesbild över styrkor 
och utvecklingsområden inom arbetsmiljöområdet. 
Medarbetarundersökningen bestod av fyra huvud-
områden: 1) organisation, 2) visioner och mål, 
3) arbetsklimat samt 4) ledarskap. Deltagandet i 
undersökningen skedde anonymt. Undersökningen 
skickades ut via e-post till alla medarbetare som 
varit anställda minst 40 procent under de senaste 
sex månaderna. Totalt skickades cirka 3 000 enkät-
undersökningar ut och sammanlagt cirka 2 250 
respondenter slutförde undersökningen, vilket 
motsvarar en svarsfrekvens på 74 procent.  

Resultatet av medarbetarundersökningen visar på 
både styrkor och svagheter. Ett par av SLU:s 
styrkor är att medarbetarna upplever att de har 
intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter samt 
att deras arbetsinsats bidrar och är viktig. SLU:s 

medarbetare upplever att de utvecklas och lär nytt i 
sitt dagliga arbete samt känner arbetsglädje. Sam-
tidigt visar resultatet av undersökningen också att 
många medarbetare upplever stress, svårigheter att 
finna balans mellan arbetsliv och privatliv samt 
svårigheter att finna tid för återhämtning.  

Under hösten har personalavdelningen med stöd av 
företagshälsovården genomfört seminarier för med-
arbetare om stress och stresshantering. För chefer 
har seminarier med olika arbetsmiljöteman erbju-
dits, i syfte att ge cheferna verktyg inom dessa 
områden. Personalavdelningen har även arbetat 
med att ge stöd i grupp- och verksamhetsutveckling 
på olika nivåer inom organisationen, som en direkt 
följd av resultaten i undersökningen.  

Det sammantagna resultatet av medarbetarunder-
sökningen utgör ett underlag i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och det fortsatta arbetet med lika 
villkor, både på institutionsnivå och på övergripan-
de nivå. Vidare kommer resultatet från medarbetar-
undersökningen att utgöra underlag för det konti-
nuerliga och långsiktiga arbetet med att utveckla 
SLU som den goda arbetsplatsen. 

 

7.4 Jämställdhet och mångfald 
Lika villkorsarbete 
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.   

Under året har arbetet med jämställdhetsintegrering 
i enlighet med regleringsbrevet påbörjats. Jäm-
ställdhetsintegrering innebär att de jämställdhets-
politiska målen ska få genomslag i all verksamhet 
vid SLU. Jämställdhetsarbetet ska därför organise-
ras som en verksamhetsgenomgripande föränd-
ringsprocess, vilket är ett omfattande arbete. 
Bemanningen inom universitetsadministrationen 
har därför förstärkts med en handläggare med 
särskilt fokus på jämställdhetsintegrering. Under 
2016 har arbetet med att ta fram en plan med 

identifierade utvecklingsbehov, mål och aktiviteter 
påbörjats. 

Inför årets lönerevision gjordes en analys av 
lönerna för forskare och lärare inom universitetet. 
En övergripande jämförelse visade på skillnader i 
medianlön mellan kvinnor och män inom katego-
rierna forskare, biträdande universitetslektorer samt 
universitetslektorer. En djupare analys gjordes 
därefter av lönerna för forskare och universitets-
lektorer. Efter att hänsyn tagits till ålder och 
docentkompetens visade den fördjupade analysen 
att det inte fanns några signifikanta skillnader i 
medellöner för dessa kategorier. Då gruppen 
biträdande universitetslektorer vid tillfället för 
analysen (maj 2016) var relativt liten (sammanlagt 
sex individer) gjordes ingen djupare analys av 
denna grupp. En särskild granskning av denna 
grupp kommer istället att ske i samband med 2017 
års lönekartläggning.  
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Vidare gjordes en analys av lönerna inom univer-
sitetsadministrationen. Genomgången visade att 
medianlönen för män är högre än för kvinnor inom 
alla utom en av universitetsadministrationens 
avdelningar. En närmare granskning visade att 
löneskillnaderna genomgående beror på att fler 
kvinnor återfinns på befattningar med lägre svårig-
hetsgrad och att fler män återfinns på befattningar 
med högre svårighetsgrad. Vid framtida rekryte-
ringar inom universitetsadministrationen bör 
särskild hänsyn därför tas till könsfördelningen. 

SLU har under året valt att stärka stödet för inter-
nationell rekrytering, primärt genom utökad service 
till rekryterande chefer. En personalhandläggare 
med internationella rekryteringar som special-
område har anställts i avsikt att öka institutionernas 
kunskaper om och möjligheter att ta emot inter-
nationella medarbetare på ett bra sätt. Syftet med 
den utökade servicen är att bidra till att medarbeta-
re integreras enklare och därmed väljer att stanna 
på SLU. Arbetet har hittills varit fokuserat på 

instruerande material till institutioner samt att 
upparbeta nätverk med myndigheter och liknande 
funktioner på andra svenska universitet. 

Könsfördelning bland anställda 
Av SLU:s 2 774 årsarbetare 2016 utgjordes 53 
procent av kvinnor och 47 procent av män. Bland 
den forskande och undervisande personalen var 
könsfördelningen totalt sett jämn; 47 procent 
kvinnor och 53 procent män år 2016. Könsfördel-
ningen varierar dock mellan olika anställnings-
kategorier, men ligger genomgående inom det 
etablerade jämställdhetsintervallet 40–60 procent. 
Undantagen är professorer och adjunkter. Bland 
professorer var könsfördelningen 29 procent 
kvinnor och 71 procent män – bland adjunkter var 
könsfördelningen nära det omvända; 66 procent 
kvinnor och 34 procent män. Dessa mönster åter-
finns också i den nationella statistiken för hela 
riket.

 

Tabell 27. Antal årsarbetare per anställningskategori och kön 2014–2016. 

 
2014 2015 2016 

Anställningskategori Antal Kvinnor Män Antal Kvinnor Män Antal Kvinnor Män 

Professor 237 28% 72% 232 30% 70% 214 29% 71% 

Universitetslektor 123 56% 44% 116 57% 43% 118 54% 46% 

Meriteringsanställning 141 46% 54% 125 49% 51% 112 53% 47% 

Adjunkt 74 67% 33% 82 68% 32% 78 66% 34% 

Annan forskande och 
undervisande personal 631 45% 55% 634 45% 55% 639 45% 55% 

Doktorand 347 53% 47% 313 56% 44% 277 54% 46% 

Summa forskande och 
undervisande personal 1 553 46% 54% 1 503 48% 52% 1 439 47% 53% 

Administrativ personal 523 69% 31% 524 69% 31% 532 69% 31% 

Bibliotekspersonal 37 68% 32% 39 64% 36% 41 64% 36% 

Teknisk personal 739 51% 49% 726 51% 49% 718 51% 49% 

Arvodist 52 62% 38% 49 67% 33% 44 67% 33% 

TOTALT 2 904 52% 48% 2 841 53% 47% 2 774 53% 47% 
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Diagram 7. Andel kvinnor (%) fördelade efter anställningskategori 2012–2016, årsarbetare 
 

 

 

Såsom framgår i diagram 7 har könsfördelningen 
under den senaste femårsperioden varit jämn – dvs. 
inom intervallet 40–60 procent – i anställningskate-
gorierna universitetslektor, meriteringsanställning, 
annan forskande och undervisande personal samt 
teknisk personal. Under några år har andelen pro-
fessorer och universitetslektorer som är kvinnor 
sakta ökat, men har avstannat under 2016. Andelen 
kvinnor i dessa kategorier är dock högre vid SLU 
än i riket i övrigt där andelarna var 26 procent för 
professorer och 46 procent för lektorer (år 2015). 

Trots att den forskande och undervisande persona-
len uppvisar en jämn könsfördelning med 45 pro-
cent kvinnor och 55 procent män är andelen kvinn-
liga chefer (dekaner och prefekter) inom akademin 
endast 26 procent (se tabell 28). Universitetet har 
med andra ord fortsatt svårt att locka kvinnor till 
prefektrollen. 

Bland chefer inom administrationen har SLU en 
jämn könsfördelning, men mätgruppen är relativt 
liten och andelarna påverkas vid små förändringar, 
som att en kvinna slutar och ersätts av en man. 
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Tabell 28. Chefer inom akademi* och administration 2012–2016, årsarbetare.  

  2012 2013 2014 2015 2016 

Akademi 46 46 44 42 42 

kvinnor 28% 25% 28% 28% 26% 

män 72% 75% 72% 72% 74% 

Administration 15 15 16 16 17 

kvinnor 48% 47% 30% 40% 46% 

män 52% 53% 70% 60% 54% 

Totalt 61 61 60 58 59 

kvinnor 33% 30% 29% 32% 32% 

män 67% 70% 71% 68% 68% 
* Dekaner och prefekter. 

7.5 Sjukfrånvaro 

Den genomsnittliga sjukfrånvaron har ökat i alla 
kategorier jämfört med föregående år. Undantag 
förekommer i kategorierna män respektive anställ-
da äldre än 50 år, där sjuktalen är oförändrade. I 
syfte att minska sjukfrånvaron har SLU påbörjat ett 
samarbete med Försäkringskassan och företags-
hälsovården för att utbilda chefer i rehabiliterings-
processen. Detta samarbete kommer att fortsätta 
även under nästkommande år.  

En första granskning av sjukfrånvaron visar att i 
vissa personalkategorier uppvisar många medarbe-
tare besvär med rygg, nacke och axlar, ofta orsakat 
av fysiskt krävande arbete. SLU planerar därför att 
under 2017 erbjuda seminarier med föreläsningar 
om vikten av fysisk aktivitet samt prov på praktiska 
övningar. En fortsatt fördjupad analys av de ökade 
sjuktalen, framförallt för kvinnor, kommer att 
genomföras under 2017 i syfte att bryta den nega-
tiva trenden. 

 

Tabell 29. Sjukfrånvaro, procent 2012–2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Genomsnitt 2,3% 2,6% 2,4% 3,0% 3,3% 

Män 1,3% 1,3% 1,5% 1,7% 1,7% 

Kvinnor 3,1% 3,7% 3,3% 4,1% 4,6% 

Ålder -29 år 1,6% 1,8% 1,7% 2,2% 2,8% 

Ålder 30-49 år 2,1% 2,8% 2,5% 3,2% 3,6% 

Ålder 50-- år 2,7% 2,5% 2,5%  3,0% 3,0% 

Andel långtidssjuka* 39% 45% 40% 47% 48% 
*(60 dagar eller mer) i förhållande till total sjukfrånvaro (%) 

 

  

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) 
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8 Gemensamma verksamheter och övrig 
återrapportering 

8.1 Lokalförsörjning 
För att universitetet ska stå bättre rustat för framti-
den har SLU satsat på förnyelse av campusmiljöer-
na. Syftet har varit att skapa funktionella lokaler för 
forskning och undervisning för att kunna erbjuda 
en attraktiv arbetsmiljö för personal och studenter i 
en ökande konkurrens. Omdaningen av byggnads-
beståndet vilar dels på tvingande behov av nya 
lokaler då delar av det gamla beståndet var utdömt 
av arbetsmiljöskäl, dels på en förvissning om att 
moderniseringen av lokalbeståndet långsiktigt möj-
liggör ökad kvalitet i verksamheten.  

Under 2016 har den nya odlingsanläggningen Bio-
tronen i Alnarp färdigställts och invigts. I första 
hand är anläggningen tänkt för växtforskning men 
även för annan typ av forskning som kräver klimat-
kammare med möjlighet till hög kontroll och sani-
tet.  

Utvecklingen och förtätningen av campus Ultuna i 
Uppsala är i det närmaste slutförd, återstående 
inflyttning beräknas ske under 2017. En utredning 
har initierats gällande en eventuell renovering och 
uppgradering av Ekologicentrum så att byggnaden 
och omgivande mark når samma standard som 
övriga byggnader SLU hyr på Ultuna.  

I både Alnarp och Umeå utreds hur lokaler kan 
anpassas för att bättre motsvara verksamhetens 
behov, vilket ska leda till större nyttjande. I Alnarp 
pågår också ett arbete med att förtäta verksamheter-
na så att några av de äldre byggnaderna i sämre 
skick kan lämnas.  

Det finns även planer på att förvärva del (djur-
stallar) av Veterinärmedicinskt och husdjurs-
vetenskapligt centrum (VHC) på campus Ultuna 
från Akademiska hus. Ett förvärv skulle omfatta 
såväl mark som byggnader, och skulle innebära en 
betydande hyressänkning för SLU under lång tid 
framåt. Rektor har fått i uppdrag av SLU:s styrelse 
att vidta åtgärder för att ta fram underlag för beslut 
om förvärv av den aktuella fastigheten. En av dessa 
åtgärder är att begära tillstånd av regeringen. Om 
regeringen lämnar sitt godkännande och styrelsen 
fattar beslut om att affären ska genomföras, beräk-
nas detta förvärv kunna slutföras under 2017. 

Universitetets lokalkostnader har ökat med anled-
ning av satsningen på campusmiljöerna (se tabell 
30). År 2016 var andelen lokalkostnad av SLU:s 
totala kostnader 12 procent. 

 

Tabell 30. Kostnad för lokaler 2014–2016 (mnkr) 

  2014 2015 2016 

Summa lokalkostnader 375,7 382,1 392,7 

Area, kvm LOA vid årets utgång* 261 359 260 540 257 939 

Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) 1 437 1 466 1 522 
Anm. Kostnaderna är beräknade enligt SUHF:s rekommendationer om lokalkostnadsredovisning (REK 2014:1).  
Lokalkostnaden har justerats för 2015 jämfört med tidigare årsredovisning. 
*Exklusive student- och gästforskarbostäder. 

 

8.2 Fastighetsförvaltning samt skogs- och jordbruksdrift 
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 vissa egna fastigheter. Samman-
taget äger och förvaltar SLU 430 byggnader med 
en total yta om cirka 170 000 m2. Av detta används 
för närvarande cirka 67 000 m2 till forsknings- och 
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utbildningsändamål. Härtill kommer cirka 6 800 
hektar mark av vilka 3 100 hektar avser åkermark. 
Resterande mark utgörs i huvudsak av skog. 

SLU:s egen forsknings- och utbildningsverksamhet 
är den i särklass största hyresgästen. Verksamheten 
har även cirka 300 externa hyresgäster – 44 000 m2 
hyrs ut till externa kunder. Till detta ska läggas att 
en del av åkermarken har arrenderats ut. Efter en 
grundlig genomgång av fastighetsinnehavet har en 
affärsplan för fastighetsförvaltningen framställts. 
Det pågår en ständig process för att utreda framtida 
användning av de vakanta ytorna. 

Vid Nationellt forskningscentrum för lantbrukets 
djur i Lövsta utanför Uppsala bedrivs forskning och 
undervisning på mjölkkor, svin och fågel. Där kan 
hela kedjan inom animalieproduktion följas, från 
foderproduktion till färdiga styckdetaljer. För att 
uppnå energineutralitet i Lövsta har en biogas-
anläggning uppförts där gödsel från djuren och gräs 
från vallarna rötas och blir till biogas. Efter det att 
SLU tog över anläggningen från leverantören har 
anläggningen trimmats till att uppnå en produktion 
av biogas som innebär att forskningscentret nu är 
självförsörjande på el och värme. Dock uppvisar 
anläggningen ett ekonomiskt underskott eftersom 
priset på el har halverats och ytterligare rötnings-
ämnen måste köpas. SLU har utarbetat ett åtgärds-
program för att finna former för att få anläggningen 
i ekonomisk balans.  

SLU har tidigare fått regeringens tillstånd att 
avyttra mark för att delfinansiera forskningsanlägg-
ningen i Lövsta. Under 2014 sålde SLU en del av 
marken Ultuna 2:1 till ett värde av 100,7 mnkr. 
Under 2015 tecknades avtal för ytterligare 
försäljning till ett värde av 67,2 mnkr, vilket faller 
ut när detaljplanen vunnit laga kraft under 2017. 
Totalt innebär detta en försäljningsintäkt på 
167,9 mnkr. Av denna försäljningsintäkt får SLU, 
enligt regeringsbeslutet, behålla 130 mnkr till 
finansiering av forskningsanläggningen i Lövsta. 
Resten av medlen, efter det att försäljnings-
omkostnaderna är täckta, ska levereras in till staten.  

Som ett led i att nå SLU:s miljömål om att öka 
självförsörjningsgraden med förnyelsebar energi 
har flera solcellsanläggningar installerats och tagits 
i drift under hösten 2016. Det gäller Mellangård i 
Alnarp, Röbäcksdalen och Lövsta. 

SLU:s fastighetsförvaltning omsätter 100,6 mnkr 
och redovisar ett resultat på 10,3 mnkr för 2016. 
SLU:s skogs- och jordbruksdrift omsätter 37,7mnkr 
och redovisar sammantaget ett resultat på -0,8 mnkr 
för 2016. 

 

8.3 Miljöarbete 
Enligt SLU:s miljöpolicy ska universitetet medver-
ka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar 
utveckling. Miljötänkande och miljöaspekter ska 
integreras i allt beslutsfattande och i all verksam-
het. SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, 
som bygger på ständiga förbättringar med vid varje 
tidpunkt gällande miljölagstiftning som grund. 

Efter flera års arbete blev under 2016 hela SLU 
certifierat enligt miljöstandarden ISO 14001. Under 
året har dessutom tre verksamheter blivit certifiera-
de enligt den nya standarden (ISO 14001:2015). I 
dagsläget finns elva certifikat spridda över Sverige. 

SLU har en klimatfond ur viken anställda vid SLU 
kan söka ekonomiska medel för att genomföra 
klimatfrämjande projekt inom SLU:s verksamhets-
områden. Klimatfonden finanserias genom att 
tjänsteresor med flyg belastas med en avgift. Under 

2016 inkom femton förslag på klimatfrämjande 
projekt, av vilka sex stycken fick sammanlagt 
850 000 kr ur klimatfonden.  

SLU:s miljöpåverkan ska reduceras genom mins-
kad energianvändning, minskade koldioxidutsläpp 
från tjänsteresor samt upphandling med miljökrav. 
Universitetet har satt upp specifika mål kring dessa.  

SLU har också övergripande miljömål för sin posi-
tiva miljöpåverkan. Dels finns mål om att ge utbild-
ning inom hållbar utveckling till programstudie-
rektorer och kursansvariga lärare. Dels finns mål 
om att användningen av data som genereras av 
SLU:s fortlöpande miljöanalys ska öka bland 
beslutsfattare, myndigheter, forskare och allmän-
het, och därmed bidra i högre grad till samhällets 
miljöarbete.  
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8.4 Universitetsdjursjukhuset 
Universitetsdjursjukhuset (UDS) är idag ett av 
Sveriges största djursjukhus. Det har en historia 
som ett utpräglat undervisningsdjursjukhus, men 
har numera samma utbud och kundunderlag som 
övriga regiondjursjukhus. UDS består av fem klini-
ker: häst, smådjur, bilddiagnostik, klinisk kemi och 
ambulatoriska kliniken. Verksamheten bedrivs 
sedan 2014 i helt nya lokaler omfattande 18 500 
kvadratmeter utrustade med moderna vård- och 
operationssalar och med ett stort fokus på smitt-
skydd. Det innefattar bland annat Sveriges största 
isoleringsavdelningar, vilket ger goda förut-
sättningar att ta hand om hästar, hundar, katter och 
andra sällskapsdjur på ett säkert sätt. 

Till stöd för strategiska beslut om UDS finns en 
nämnd vars sammansättning förändrades 2015. 
Syftet med förändringen var att tillföra extern 
kompetens med erfarenhet från kommersiell stor-
skalig drift av djursjukvård respektive samarbete 
mellan klinisk utbildning och forskning och sjuk-
vård.  

Under 2016 hade UDS cirka 21 200 smådjurs-
patienter och cirka 5 000 hästpatienter. Omsätt-
ningen var 227 mnkr varav 67 mnkr utgjordes av 
statsanslag. Resultatet för 2016 var 3 mnkr vilket 
betyder att UDS har vänt ett stort negativt resultat. 
Till absolut största del förklaras resultatet av ökade 
patientintäkter.  

De senaste åren har olika aspekter av verksamheten 
varit föremål för utredningar och analyser. Under 
2016 har en extern utredare sett över hela den 
kliniska verksamheten (utbildning, forskning och 
djursjukvård) avseende organisation och verksam-
hetens genomförande. Utmaningen inför framtiden 
är nu att säkerställa de önskvärda synergieffekterna 
av att SLU bedriver omfattande, storskalig, kvali-
ficerad och högspecialiserad djursjukvård som ska 
gagna högklassig utbildning och forskning. 

 

8.5 Stöd till kärnverksamheterna 
Universitetsadministrationen har som gemensam 
uppgift att skapa goda förutsättningar för utbild-
ning, forskning och fortlöpande miljöanalys. Den 
ska ge verksamheten vid fakulteter och institutio-
ner administrativt stöd och service samtidigt som 
den tar ansvar för att universitetet följer lagar och 
förordningar. Genom sin verksamhet ska universi-
tetsadministrationen göra det möjligt för dem som 
arbetar vid fakulteter och institutioner att fokusera 
på sin huvuduppgift. Universitetsadministrationen 
ska också utgöra ett strategiskt och administrativt 
stöd för universitetets och fakulteternas ledningar. 

Under 2016 har universitetsadministrationen tillde-
lats cirka 295 mnkr internt samt drygt 11 mnkr i 

statsanslag. Den interna tilldelningen ökade lite 
jämfört med 2015, vilket till stor del förklaras av 
pris- och löneomräkning samt en förstärkning då 
universitetets årliga avgift till det nationella kom-
munikationssystemet Sunet höjdes. Tilldelning 
från statsanslaget ökade också jämfört med 2015, 
vilket helt förklaras av en satsning på ett varumär-
kesprojekt. 

Under 2016 har i genomsnitt 414 årsarbetare arbe-
tat inom universitetsadministrationen, vilket mot-
svarar ungefär 14,9 procent av det totala genom-
snittliga antalet årsarbetare vid SLU.  

 

 
Tabell 31. Årsarbetare vid universitetsadministrationen 2012–2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Årsarbetare SLU 3 073 2 952 2 904 2 841 2 774 

Varav årsarbetare vid universitetsadministrationen 429 427 425 420 414 

Andel årsarbetare vid universitetsadministrationen 14,0% 14,5% 14,6% 14,8% 14,9% 
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8.6 Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) 

SCAW samordnar forskning, uppdragsutbildning 
och expertutlåtanden samt arrangerar konferenser 
och arbetsseminarier med anknytning till djurskydd 
och djurvälfärd. Verksamheten omfattar alla 
djurslag, med betoning på lantbruks- och försöks-
djur.  

SCAW samarbetar kontinuerligt med ansvariga 
myndigheter genom att medverka i expertkommit-
téer, referensgrupper och utredningar, såväl natio-
nellt som internationellt. I Centrala djurförsöks-
etiska nämnden, som överprövar beslut från de 
regionala nämnderna och utvärderar vissa djur-
försök i efterhand, är SCAW:s föreståndare leda-
mot och vetenskaplig sekreterare. Därutöver deltar 
SCAW i flera myndighetsråd och referensgrupper 
som behandlar djurskydds- och djurvälfärdsfrågor.  

Tillsammans med Statens jordbruksverk har 
SCAW arrangerat två utbildningstillfällen, ”Grund-
kurs i djurförsöksetisk prövning”, för ledamöter i 
de djurförsöksetiska nämnderna. SCAW har arran-
gerat ett seminarium om forskning och förvaltning 
av vilda djur samt ett seminarium om sambandet 
mellan ekonomi och djurvälfärd. Under året har 
SCAW medverkat vid SLU:s grundutbildningar, 
seminarier och konferenser, vid en temadag för 
KRAV-anslutna slakterier och vid Statens jord-
bruksverks fortbildningsinsatser för veterinärer vid 
slakterier. 

SCAW är Sveriges nationella kontaktpunkt för 
vetenskapligt stöd beträffande skydd av djur vid 
tidpunkten för avlivning och Sveriges nationella 
kontaktpunkt för prioritering av vilka alternativa 

metoder till djurförsök som ska valideras. Detta är 
verksamheter som närmast kan beskrivas som 
myndighetsutövning. SCAW deltar i arbetet med 
Sveriges nationella fleråriga plan för kontrollen i 
livsmedelskedjan.  

Inom uppgiften nationell kontaktpunkt för valide-
ring av alternativa metoder har SCAW förmedlat 
frågor och svar om den regulatoriska relevansen av 
metoder mellan EU-kommissionen och berörda 
svenska myndigheter och forskare. Inom nationell 
kontaktpunkt för vetenskapligt stöd beträffande 
skydd av djur vid tidpunkten för avlivning ansvarar 
SCAW för ett utbildningspaket om djurvälfärd i 
samband med slakt och annan avlivning. SCAW 
har under 2016 medverkat vid ett möte för alla 
europeiska nationella kontaktpunkter för skydd av 
djur vid tidpunkten för avlivning, arrangerat av den 
europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 
(EFSA).  

Under 2016 har SCAW fortsatt utvecklingen av 
”Nordic Network for Communicating Animal 
Welfare” (NordCAW) tillsammans med nordiska 
systerinstitutioner. SCAW har stått som värd för 
den andra NordCAW-konferensen, med temat att 
informera om kommissionens planer för regionala 
EU-referenscentra för djurskydd.  

SCAW:s internationella engagemang har bland 
annat bestått i framtagandet av internationella ISO-
tekniska specifikationer för animalieproduktion. 
SCAW har även träffat EU-parlamentariker och 
europeiska organisationer samt deltagit som 
föreläsare vid internationella konferenser. 

8.7 Möjlighet för vissa lärosäten att upplåta lägenheter för 
bostadsändamål 

SLU tillhör de universitet som enligt regerings-
beslut (U2010/4277/UH) under en prövotid får 
upplåta lägenheter i andra hand för bostadsändamål 

till studenter och gästforskare. Prövotiden är för-
längd till utgången av 2018 (U2015/05797/UH). 
Av tabell 32 framgår utfall och prognos för uthyr-
ningen. 

Återrapportering: SLU ska redovisa verksamheten vid Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW). 

 

Återrapportering: SLU ska redovisa uthyrningen av bostäder till studenter och gästforskare i årsredovis-
ningen. 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. 
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SLU hyr bostäder via så kallade blockavtal i Alnarp 
och Uppsala. Blockavtal ger möjlighet till vissa 
undantag från hyreslagen, och innebär att SLU kan 
hyra ut lägenheter i andra hand. I Umeå finns en 
överenskommelse med det kommunala bostads-
bolaget som säkerställer att SLU kan få första-
handskontrakt att erbjuda inresande utbytesstuden-
ter och avgiftsskyldiga studenter. Dessa hyr rum-
men i andra hand av SLU, som också täcker even-
tuella underskott. I Skinnskatteberg förmedlar 
institutionen för Skogsmästarskolan bostäder till 
studenter genom att blockförhyra lokaler som ägs 
av SLU:s fastighetsförvaltning.  

Omsättningen på rum är överlag stor jämfört med 
ett studentbostadsföretags övriga hyresgäster efter-
som utbytesstudenter sällan stannar mer än en eller 
två terminer. Omsättningen skapar kostnader som 
är svåra att få täckning för. Det råder bostadsbrist 
under terminerna och därmed konkurrens om 
studentbostäder, men rum kan stå tomma under 

omsättningsperioden om det inte går att hitta en 
student som vill flytta in samma datum som tidiga-
re hyresgäst flyttar ut. Under sommarmånaderna 
står flertalet av rummen tomma, vilket också gene-
rerar ett intäktsbortfall. Under 2016 har 21 nya rum 
tillförts, vilket har medfört en ökad kostnad i form 
av möbler och andra inventarier. 

Det är värdefullt för SLU att på detta sätt kunna 
erbjuda bostäder till inresande studenter och gäst-
forskare, inte minst för en ökad internationalise-
ring. Ingenting tyder på att bostadssituationen på 
campusorterna eller behovet av studentbostäder vid 
terminsstart är på väg att förändras. Att ingå block-
hyresavtal och skapa en organisation kring student-
bostäder är långsiktiga åtaganden som försvåras av 
tidsbegränsningen. Ett permanent tillstånd skulle 
göra det möjligt att mer aktivt verka för ökad till-
gång på bostäder, och därmed underlätta för utländ-
ska studenter och gästforskare att komma till SLU. 

 
Tabell 32. Uthyrning av inhyrda bostäder till studenter och gästforskare 2016 

 Utfall 2016 Prognos 2017 
Antal rum 385 384 
Beläggningsgrad C:a 90 % 90 % 
Intäkter 8 110 tkr 11 468 tkr 
Kostnader 10 439 tkr 12 885 tkr 
Underskott (anslag) 2 329 tkr 1 417 tkr 

8.8 Livsmedelsstrategin

Under 2016 har SLU på olika sätt arbetat med 
förberedelser inför regeringens kommande livs-
medelsstrategi. 

En omfattade kartläggning av SLU:s verksamheter 
inom livsmedelsområdet har genomförts, som 
underlag i arbetet att utveckla SLU:s fortsatta ini-
tiativ inom de områden som förväntas beröras av 
livsmedelsstrategin. Kartläggningen visar att unge-
fär en tredjedel av SLU:s utbildning på grund- och 
avancerad nivå har kopplingar till livsmedels-
produktion och konsumtion, och att cirka 40 pro-
cent av forskningen är livsmedelsanknuten på ett 
eller annat sätt. SLU har en bred kompetens som 
spänner över livsmedelsområdets hela värdekedja 
och därtill hörande infrastrukturer. 

Under 2016 startade en utredning för att utveckla 
och förstärka ämnet livsmedelsvetenskap vid SLU. 
Utredningen har som uppdrag att föreslå åtgärder 
för att säkra en stark kompetens inom ämnet och 
utveckla detta som akademiskt ämne vid SLU. 

Utöver detta initierades ett arbete med att se över 
de inslag i SLU:s befintliga program som behandlar 
livsmedelssystemet. Utifrån översynen ska föreslås 
hur ett nytt tvärvetenskapligt masterprogram kan 
utformas genom att kombinera befintliga kurser 
eller skapa nya där befintligt kursutbud behöver 
omprövas. 

SLU förbereder sig även för att utöka och utveckla 
olika former av samverkan med livsmedelssektorn, 
såväl inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå 
och forskarnivå som inom forskning. 

Återrapportering: SLU ska redovisa sitt arbete med den av regeringen aviserade livsmedelsstrategin. 
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8.9 One Health

Vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjurs-
vetenskap pågår ett omfattande arbete inom områ-
det One Health. Arbetet spänner över i princip 
samtliga institutioner och omfattas i både undervis-
ning och forskning. 

Undervisning med One Health-fokus bedrivs inom 
veterinärprogrammets kurs i veterinär folkhälsa, 
samt bakteriologiföreläsningar och masterkurser 
inom infektionsbiologiprogram, där föreläsningar 
hålls om bakteriella zoonoser.  

SLU har, tillsammans med Statens veterinärmedi-
cinska anstalt och Uppsala universitet, påbörjat ett 
forskningsprojekt avseende smitt- och djurskydd på 
4H-gårdar. Projektet finansieras av Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap. Andra forsk-
ningsprojekt inom One Health handlar om salmo-
nella hos svenska mjölkkor samt om antibiotika-
användning i svenska mjölkbesättningar. 

SLU har medverkat vid informationsträffar kring 
forskning med One Health-perspektiv som hållits 

för svenska EU-parlamentariker och för forsknings-
stiftelsen Mistra, och har medverkat i påverkans-
arbete vid arrangemang i Bryssel. SLU har även 
deltagit i Antibiotikaforum som är ett årligt semina-
rium kring frågor om antibiotikaresistens, med One 
Health-fokus.  

SLU deltar i Sveriges veterinärmedicinska sällskap, 
och finns även representerade i Uppsala Antibioti-
kacentrum och One Health Sweden.  

Bland större arrangemang som SLU har deltagit i 
under året kan nämnas Network for Evaluation of 
One Health i Lissabon. Det europeiska nätverket 
som finansieras inom ramen för Horizon 2020 har 
bland annat i uppdrag att söka dialog med regering-
ar i respektive land kring One Health-relaterade 
frågor. SLU har även bidragit med redaktörskap för 
ett temanummer om One Health i tidsskriften 
Infection Ecology & Epidemiology. 

 

 

8.10 Nationellt skogsprogram

SLU har på flera sätt, direkt och indirekt, bidragit 
till arbetet att utveckla ett nationellt skogsprogram 
för Sverige.  

De viktigaste direkta insatserna har varit att SLU 
medverkat i programrådet för det nationella skogs-
programmet, som väglett regeringen genom att 
bistå med kompetens och perspektiv på sakfrågor 
och på själva processen att utveckla ett skogsprog-
ram.  

Vidare har SLU bistått med kompetensstöd till de 
arbetsgrupper som under 2015–2016 tagit fram 
konkreta förslag om innehållet i ett nationellt 
skogsprogram inom fyra tematiska områden:  

1) Tillväxt, mångbruk och värdeskapande av 
skogen som resurs,  

2) Virkesproduktion, övriga ekosystemtjäns-
ter och naturens gränser, 

3) Främjande av biobaserade produkter och 
energi, smarta transporter, en skogsindu-
stri i världsklass och ökad export, samt  

4) Internationella skogsfrågor.  

I två fall ledde detta till att särskilda underlags-
rapporter utarbetades av SLU. Dessa var Skogens 
betydelse i klimatarbetet (Lundblad och Wikberg 
2016) och Påverkan på skogens ekosystemtjänster 
och miljö (Holmström 2016). I rapporterna redovi-
sas fördjupningsanalyser inom ett par områden som 
är mycket centrala för Sveriges framtida skogsbruk. 
Avsikten med underlagsrapporterna var att ge 

Återrapportering: SLU ska redovisa SLU:s verksamhet inom konceptet one health – en värld, en hälsa. 

Återrapportering: SLU ska redovisa hur man bistått Regeringskansliet i arbetet med Nationellt skogs-
program för att tillvarata skogens möjligheter att bidra till utvecklingen av en bioekonomi och för att tillvarata 
skogens hela värdekedja, i bred samverkan med berörda intressenter. 



  SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET   ÅRSREDOVISNING 2016 63 

arbetsgrupperna bättre underlag för sina konkreta 
programförslag. 

SLU:s viktigaste indirekta stöd har varit den forsk-
ning som bedrivits inom forskningsprogrammet 
Future Forests, som i flera fall varit nära kopplad 
till utvecklingen av ett nationellt skogsprogram. 
Viktiga exempel är att SLU tillsammans med övri-
ga aktörer inom Future Forests genomförde en 
omfattande förstudie om dialogprocesser och inter-
nationella erfarenheter av nationella skogsprogram 

(Förstudie om det Nationella Skogsprogrammets 
dialogprocess, Future Forests Rapportserie 
2014:2). Forskningen har även följt själva proces-
sen att utveckla ett skogsprogram. Även om större 
delen av detta arbete fortfarande pågår finns en 
första vetenskaplig rapport publicerad (Participa-
tion and deliberation in Swedish forest governance: 
The process of initiating a National Forest Pro-
gram, Johansson 2016). 

 

8.11 Engagemang i organisationsbildningar 

SLU:s engagemang i aktiebolag inskränker sig 
huvudsakligen till det helägda dotterbolaget SLU 
Holding AB. Härutöver har SLU intressen i ett 
antal stiftelser och ett ännu större antal föreningar, 
konsortier och andra organisationer. SLU finan-
sierar forsknings- och utbildningsverksamhet som 
universitetet driver tillsammans med andra univer-
sitet och organisationer, exempelvis i olika cent-
rumbildningar. SLU:s engagemang i organisationer 
föranleds av universitetets och samhällets behov av 
utbyte av kunskap och erfarenhet. 

Härutöver förvaltar SLU 89 stiftelser med ett 
kapital på cirka 359,4 mnkr. Dessa stiftelser har 
under 2016 lämnat bidrag till SLU-anknuten verk-
samhet med cirka 5,8 mnkr samt till studerande-
stipendier med cirka 3,2 mnkr kronor. 

De största bidragen kommer från August T Lars-
sons fond med 3 mnkr samt Erik E-son Wiklands 
minnesfond med 0,9 mnkr. SLU erhöll 2016 ersätt-
ning med 1,1 mnkr för att täcka kostnaderna för 
förvaltningsuppdraget inklusive revision.  

Återrapportering: SLU ska redovisa ekonomiska eller andra för SLU:s verksamhet viktiga konsekvenser 
som uppstått eller väntas uppstå exempelvis på grund av att SLU förvaltar aktier eller andelar i intresse-
företag och dotterföretag samt stiftelser. 
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FINANSIELL REDOVISNING 

9 Ekonomisk analys 

9.1 Resultatutveckling 

SLU redovisar ett överskott på 103 mnkr för 2016 
och den balanserade kapitalförändringen uppgår till 
520 mnkr, vilket ger ett utgående kapital på 624 
mnkr. Det positiva resultatet är större än prognosti-
serat vilket har sin förklaring i att nya anställningar, 
främst akademiska anställningar, har tagit längre 
tid att genomföra än planerat.  

Universitetet har en stark ekonomi efter att verk-
samheten under några år har anpassats för att möta 
ökade lokalkostnader. Verksamheten har varit 
mycket återhållsam när det gäller anställningar. 
Universitet har satt in flera åtgärder för att öka 
anställningarna, dels genom att frigöra medel till 
satsningar och dels genom att skapa ekonomiska 
incitament till att anställa i stället för att spara. 
Dessa initiativ till att öka anställningarna ska 
koppla till SLU:s nya strategi (se avsnitt 1.2). Det 
redovisningsområde som påverkas mest av att 
anställningarna inte ökar är forskningen, som 
redovisar ett överskott på 93 mnkr. 

Ekonomin stärktes ytterligare när riksdagen inför 
2016 beslutade om att öka SLU:s anslag med 
30 mnkr, dvs. till den nivå som gällde före 2012. 
När anslaget minskades med 30 mnkr 2012 genom-
förde SLU en omfattande neddragning inom utbild-
ning på grundnivå och avancerad nivå, och det tog 
några år innan verksamheten var i ekonomisk 
balans. SLU redovisar 2016 ett överskott på 29 
mnkr i utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 
Under året har SLU påbörjat en omställning av 
verksamheten inom utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå till de nya anslagsramarna. 

SLU:s verksamhetsvolym är störst inom forskning 
och forskarutbildning; 70 procent av omsättningen. 
Fortlöpande miljöanalys och utbildning på grund-
nivå och avancerad nivå ligger på 13 procent res-
pektive 17 procent av omsättningen. 

 

 

Diagram 8. SLU:s omsättning fördelad på redovisningsområden 2016 
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Forskning och forskarutbildning har ett utgående 
kapital på 584 mnkr och fortlöpande miljöanalys 
har ett utgående kapital på 29 mnkr. Utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå har ett utgående 
kapital på 11 mnkr, vilket uppnåtts genom flera 
års arbete med en anpassning för att få ekonomin i 
balans. 

Statsanslaget har ökat med 74 mnkr eller 4 procent. 
Den största enskilda posten är den tidigare nämnda 
återläggningen av drygt 30 mnkr inom utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå. Därutöver erhöll 
SLU 2016 även ökade anslag till svenska artprojek-
tet (15 mnkr), undersöknings- och forskningsfarty-
get (6 mnkr), fler studieplatser (6 mnkr) samt sed-
vanlig pris- och löneomräkning (18 mnkr). 

Bidragsintäkterna har minskat med 36 mnkr eller 
4 procent, vilket förklaras av att SLU:s personal-
volym minskat under åren 2013–2016, och då inom 
kärnverksamheten.  

Intäkter av avgifter och andra ersättningar har ökat 
med 61 mnkr eller 10 procent jämfört med 2015. 
Skillnaden förklaras av ökade djursjukvårdsintäkter 
och ökad fakturering av konferensarrangemang.  

SLU har fått regeringens tillstånd att sälja en del av 
fastigheten Ultuna 2:1 och behålla intäkten för att 
finansiera investeringen forskningsladugården i 
Lövsta. Den största delen av försäljningen genom-
fördes år 2014 och redovisades som intäkt av avgif-
ter och andra ersättningar. Under 2015 påbörjade 
SLU försäljningen av den resterade delen. Den 
beräknas bli klar under 2017 och kommer då att 
påverka resultatet som en intäkt av avgifter och 
andra ersättningar på cirka 30 mnkr. 

De finansiella intäkterna har ökat, men på en låg 
nivå (från 4 mnkr till 7 mnkr).

 

Diagram 9. SLU:s intäkter 2016 
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Personalkostnaderna har ökat med 14 mnkr eller 
1 procent jämfört med 2015. Anledningen är att 
SLU under 2013–2015 genomfört en omställning 
av verksamheten och personalen har minskat med 
4 procent 2013, med 2 procent 2014 och med 
2 procent 2015. Det fanns en ambition inför 2016 
att personalvolymen åter skulle öka, men detta har 
inte skett. Det blev i stället en minskning med 
2 procent 2016 (se även kapitel 7). Lönerna har 
dock ökat med 2,2 procent vilket resulterat i att 
personalkostnaderna har ökat med 0,7 procent.  

Lokalkostnaderna har ökat med 8 mnkr eller 2 pro-
cent jämfört med 2015. Lokalkostnaderna har dock 
blivit lägre än planerat då den låga inflationsnivån 
påverkat kostnaderna positivt.  

Driftkostnaderna har ökat med 45 mnkr eller 7 pro-
cent, vilket förklaras av en större volym i konfe-
rensverksamheten och projekteringskostnader för 
undersöknings- och forskningsfartyget. I verksam-
heten i övrigt har driftkostnaderna minskat jämfört 
med 2015, vilket har sin förklaring i minskningen 
av personalvolymen. 

De finansiella kostnaderna har ökat, men på en låg 
nivå (från 4 mnkr till knappt 8 mnkr). 

Avskrivningarna har ökat med 2 mnkr eller 2 pro-
cent, vilket förklaras av att SLU:s egna inventarier i 
de nya husen har tagits i bruk och börjat skrivas av. 

 

 

Diagram 10. SLU:s kostnader 2016 

 

 

9.2 Personalkostnadsutveckling 

Som framgår av diagram 11 har personalvolymen 
minskat 2013–2016. SLU arbetade aktivt för att 
anpassa verksamhetens volym till ett minskat 
statsanslag under åren 2012–2015, och bromsade 
samtidigt upp användningen av det balanserade 
kapitalet. SLU har haft som målsättning att det 
balanserade kapitalet ska ligga omkring 10 procent, 
vilket bedöms som en rimlig nivå då universitetet 
till stor del är beroende av externa intäkter. 

Den tidigare reduceringen av anslaget inom utbild-
ning på grundnivå och avancerad nivå ledde till en 
minskning av personalvolymen. Även en anpass-
ning till nya kostnadsnivåer i samband med cam-
pusutvecklingen på Ultuna bidrog till personalned-
dragningar. Universitetet och fakulteterna har nu 
inlett åtgärder som ska resultera i nyanställningar 
av akademiska anställningar, vilket förhoppnings-
vis kommer öka personalvolymen under 2017. 
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Diagram 11. Verksamhetsvolymen mätt i helårsarbetskrafter jämfört med utgående kapital 2012 till 2016 

 
  

9.3 Kapitalutveckling och likviditet 

SLU har en stark likviditet och posten ”kassa och 
bank” i balansräkningen uppgår till 1 303 mnkr. 
Det är en ökning med 26 mnkr jämfört med 2015. 
En orsak till den starka likviditeten är resultat-
utvecklingen där SLU:s balanserade kapitalför-
ändring och årets kapitalförändring nu uppgår till 
624 mnkr. En annan orsak är inbetalningen på 
100 mnkr 2014 till försäljningen av fastigheten 
Ultuna 2:1. 

SLU har en låneram för 2016 på 1 711 mnkr. 
Lånen uppgår vid årsskiftet 2016 till 1 190 mnkr. 
SLU tog inte upp lån i november 2016, utan i 

januari 2017. Detta innebär att lånen för 2016 är 
58 mnkr för låga. Den 10 januari 2017 justerade 
SLU upp lånen till 1 248 mnkr.  

Under 2016 har två större investeringar skjutits från 
2016 till 2017; dels förvärv av stallar i Veterinär-
medicinskt och husdjursvetenskapligt centrum 
(VHC), dels investeringen i SLU:s nya under-
söknings- och forskningsfartyg. Tillsammans var 
utgiften för dessa investeringar uppskattade till 
cirka 450 mnkr. Idag är bedömningen att investe-
ringarna kommer att vara totalt 805 mnkr under 
åren 2017–2019 (500+172+133 mnkr).

 

Diagram 12. Likviditeten jämfört med oförbrukade bidrag och utgående kapital 2012–2016, mnkr 
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9.4 Finansiering 

SLU finansieras med statsanslag till 52 procent och 
med bidrags- och avgiftsintäkter till 48 procent. Av 
SLU:s externa finansiärer är Formas den klart 
största, och inbetalningarna från Formas har ökat 
under 2015.  

Diagram 13 visar SLU:s största finansiärer utöver 
statsanslaget. Diagrammet redovisar bidragen 
utifrån inbetalningar, och uppdragen utifrån vad 
som fakturerats. SLU:s fyra enskilt största finan-
siärer är Formas, Havs- och vattenmyndigheten, 

Naturvårdsverket och Vetenskapsrådet. Svenska 
företag som grupp är femte största finansiär. Av 
dessa – som tillsammans står för 56 procent av 
inbetalade medel – har alla utom Vetenskapsrådet 
ökat inbetalningarna till SLU jämfört med före-
gående år. Övriga större finansiärer som har ökat 
sin finansiering till SLU under 2016 är Energi-
myndigheten, Wallenbergsstiftelserna och Stiftel-
sen för strategisk forskning. 

  

 

 

Diagram 13. SLU:s största enskilda finansiärer 2016 och 2015 (mnkr) 
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10 Resultaträkning (tkr) 
  2016  2015 
Verksamhetens intäkter     
   Intäkter av anslag  Not 1 1 731 902  1 657 813 

   Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not 2 687 628  626 950 

   Intäkter av bidrag Not 3 923 703  959 868 

   Finansiella intäkter Not 4 6 906  3 750 

Summa  3 350 139  3 248 381 

     
Verksamhetens kostnader     
   Kostnader för personal Not 5 -1 961 862  -1 947 716 

   Kostnader för lokaler Not 6 -403 528  -395 635 

   Övriga driftkostnader Not 7 -735 984  -690 731 

   Finansiella kostnader Not 8 -7 673  -3 865 

   Avskrivningar och nedskrivningar Not 9 -137 170  -134 719 

Summa  -3 246 217  -3 172 666 
      
Verksamhetsutfall  103 922  75 715 

     
Resultat från andelar i helägda företag Not 10 -447  80 

     
Uppbördsverksamhet Not 11    
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras  0  2 412 

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet 0  -2 412 

Saldo  0  0 

     
Transfereringar     
  Medel som erh. fr. statens budget för finans. av bidrag  65 043  61 724 

  Medel som erh. fr. myndigh. för finansiering av bidrag  79 097  72 203 

  Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Not 12 23 207  31 951 

   Lämnade bidrag Not 13 -167 347  -165 878 

Saldo  0  0 

     

Årets kapitalförändring Not 14 103 475  75 795 
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11 Balansräkning (tkr) 
TILLGÅNGAR  2016-12-31  2015-12-31 
     
Immateriella anläggningstillgångar Not 15    
 - Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar  6 204  5 250 

Summa  6 204  5 250 
     
Materiella anläggningstillgångar Not 16    
 - Byggnader, mark och annan fast egendom  741 139  761 085 

 - Förbättringutgifter på annans fastighet  223 533  109 959 

 - Maskiner, inventarier, installationer m.m.  451 083  468 463 

 - Pågående nyanläggningar  25 244  13 969 

 - Förskott avseende materiella anläggningstillgångar  0  933 

Summa  1 440 999  1 354 409 
     
Finansiella anläggningstillgångar     
 - Andelar i helägda företag Not 17 6 987  6 434 

 - Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 18 5 317  4 884 

Summa  12 304  11 318 
     
Varulager m.m.     
 - Varulager och förråd Not 19 33 601  33 011 
     
Kortfristiga fordringar     
 - Kundfordringar  45 084  43 602 

 - Fordringar hos andra myndigheter Not 20 153 896  121 698 

 - Övriga kortfristiga fordringar  87  735 

Summa  199 067  166 035 
     
Periodavgränsningsposter     
 - Förutbetalda kostnader Not 21 101 950  110 863 

 - Upplupna bidragsintäkter Not 22 201 177  175 969 

 - Övriga upplupna intäkter Not 23 35 065  22 431 

Summa  338 192  309 263 
     
Avräkning med statsverket     
 - Avräkning med statsverket Not 24 0  -911 
     
Kortfristiga placeringar     
 -  Värdepapper och andelar  114  114 
     
Kassa och bank     
 - Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Not 25 1 300 074  1 273 809 

 - Kassa och bank  2 955  3 185 

Summa  1 303 029  1 276 994 
     

Summa tillgångar  3 333 510  3 155 483 
  



72 SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET   ÅRSREDOVISNING 2016   

Balansräkning, forts. (tkr) 

KAPITAL OCH SKULDER  2016-12-31  2015-12-31 
     
Myndighetskapital Not 26    
 - Statskapital  7 046  6 046 

 - Uppskrivningskapital  56 949  58 319 

 - Donationskapital  11 149  10 041 

 - Resultatandelar i helägda företag  2 434  2 354 

 - Balanserad kapitalförändring  520 282  444 305 

 - Kapitalförändring enligt resultaträkningen  103 475  75 795 

Summa  701 335  596 860 
     
Avsättningar     
 - Avsättn. för pensioner och likn. förpliktelser Not 27 15 672  14 017 

 - Övriga avsättningar Not 28 45 053  51 153 

Summa  60 725  65 170 
     
Skulder m.m.     
 - Lån i Riksgälden Not 29 1 190 158  1 187 735 

 - Kortfristiga skulder till andra myndigheter Not 30 74 114  73 859 

 - Leverantörsskulder  134 383  68 935 

 - Övriga kortfristiga skulder Not 31 36 264  38 020 

 - Depositioner  23  31 

 - Förskott från uppdragsgivare och kunder Not 32 30 012  30 087 

Summa  1 464 954  1 398 667 
     
Periodavgränsningsposter     
 - Upplupna kostnader Not 33 178 767  183 762 

 - Oförbrukade bidrag Not 34 845 170  821 175 

 - Övriga förutbetalda intäkter Not 35 82 559  89 849 

Summa  1 106 496  1 094 786 
     

Summa kapital och skulder  3 333 510  3 155 483 
     
     
     

ANSVARSFÖRBINDELSER     

1. Statliga garantier för lån och krediter  Inga  Inga 

2. Övriga ansvarsförbindelser  Inga  Inga 
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12 Anslagsredovisning (tkr) 
Redovisning mot anslag Årets till- 

delning enl. 
regleringsbrev 

Disponibelt 
belopp 

Utgifter Utgående 
överförings-

belopp 

  
     

Utgiftsområde 23 Areella näringar, 
landsbygd och livsmedel 

     
1:24 Sveriges lantbruksuniversitet 
(ramanslag) 

     
ap. 1 Sveriges lantbruksuniversitet 1 790 168 1 790 168 -1 790 168 0 
ap. 3 Analysverksamhet vid Sveriges  6 777 6 777 -6 777 0 
lantbruksuniversitet 

     
Summa 1 796 945 1 796 945 -1 796 945 0 
          

 
Finansiella villkor avseende 1:24 Sveriges lantbruksuniversitet, Ramanslag 
 
SLU uppfyller de finansiella villkoren under ansla-
get enligt följande: 

Ap 1, Sveriges lantbruksuniversitet 
Av anslaget ska SLU, förutom de särskilda medel 
som SLU erhåller för strategiska satsningar, använ-
da minst 844 828 tkr för forskning och utbildning 
på forskarnivå och SLU har använt 852 013 tkr 
exkl. institutsmedel. Återrapportering om de strate-
giska forskningsområden som SLU erhållit medel 
för återfinns i resultatredovisningen, avsnitt 4.5.  

SLU ska utbetala 2 422 tkr med en tolftedel per 
månad till Gammelkroppa Skogsskola för 25 års-
studieplatser och detta har gjorts.  

Av anslaget ska minst 7 000 tkr avsättas för fält-
forskningsverksamhet rörande ekologisk produk-
tion och 7 741 tkr har avsatts.  

Av anslaget ska minst 5 000 tkr avsättas till den 
verksamhet som bedrivs vid Centrum för ekologisk 
produktion och konsumtion och 5 031 tkr har 
avsatts.  

Av anslaget ska minst 82 000 tkr användas till den 
verksamhet som bedrivs vid Artdatabanken. Av 
dessa ska minst 70 000 tkr användas för verksam-
het med anknytning till Svenska Artprojektet, inne-
fattande taxonomisk forskning och inventering av 
dåligt kända arter, kunskapsspridning, information 
och kommunikation, projektadministration samt för 
stöd till biologiska samlingar vid svenska museer 
och institutioner. Under 2016 har Artdatabanken 

anvisats 91 455 tkr i statsanslag, varav 70 000 tkr 
till Svenska Artprojektet.  

Av anslaget ska minst 5 000 tkr avsättas för projekt 
avseende djurskyddsforskning och 5 000 tkr har 
avsatts till Nationellt centrum för djurvälfärd, 
SCAW.  

SLU ska efter rekvisition utbetala 1 300 tkr till 
Nordiskt Genresurscenter för hyreskostnader och 
detta har gjorts.  

SLU får utbetala högst 3 674 tkr till annan utbild-
ningsanordnare för hovslagarutbildning omfattande 
minst 35 utbildningsplatser per år och SLU har 
utbetalat 3 674 tkr till sådan utbildning.  

Anslaget ska bidra med högst 18 845 tkr till finan-
siering av hippologutbildning anordnad i samver-
kan med Hästnäringens Nationella Stiftelse vid 
riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och 
Wången. Till detta har 18 845 tkr anvisats.  

Av anslaget ska minst 4 000 tkr användas för verk-
samheten vid Movium varav 1 000 tkr ska avse ett 
nationellt samordningsansvar för kunskapsutveck-
ling och kunskapsspridning om barns och ungas 
utemiljöer. För Moviums verksamhet har anvisats 
5 505 tkr varav 1 005 tkr avser nationellt samord-
ningsansvar.  

Av anslaget ska 2 080 tkr avse anordnande av 
skogligt basår med minst 16 utbildningsplatser per 
år. Till ändamålet har anvisats 2 338 tkr.  



74 SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET   ÅRSREDOVISNING 2016   

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

Av anslaget ska minst 3 715 tkr användas för 
tilläggsutbildning för utländska veterinärer och 
3 715 tkr har anvisats för detta ändamål, inklusive 
utvecklingsarbete.  

Av anslaget ska användas minst 5 000 tkr för 
Centrum för biologiska bekämpningsmedel och 
4 687 tkr har använts.  

Av anslaget ska minst 3 000 tkr användas för risk-
värdering av växtskadegörare och 677 tkr har 
använts. Verksamheten under 2016 beskrivs i 
resultatredovisningen (avsnitt 4.6). 

Av anslaget ska högst 12 000 tkr avse byggnation 
av ett nytt forsknings- och undersökningsfartyg. 
Medlen får även användas till projektrelaterade 
kostnader. Under 2016 har 12 000 tkr anvisats och 
23 618 tkr har använts.  

 
Bemyndiganden 
SLU har inte tilldelats något beställningsbemyn-
digande av regeringen. Universitetet har i enlighet 
med 17 § 2 st anslagsförordningen fram till och 
med år 2022 intecknat cirka 1 mnkr/år av anslaget 
1:24 ap.1 i medfinansiering av MAX IV-laborato-
riet i Lund. 
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13 Tilläggsupplysningar och noter 
Redovisnings- och värderingsprinciper 
 
Allmänt 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med för-
ordningen om myndigheters årsredovisning och 
budgetunderlag (2000:605) och förordningen om 
myndigheters bokföring (2000:606). Brytdagen för 
räkenskapsårets löpande bokföring var den 5 jan-
uari 2017. 

Undantag från ekonomiadministrativa regler 
enligt regleringsbrev  
SLU ska, 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 Riksgälds-
kontoret.  

SLU har rätt att ta ut ersättning för sådana varor 
och tjänster som avses i 4§ första stycket avgifts-
förordningen (1992:191) utan den begränsning som 
föreskrivs i andra stycket samma paragraf. 

Under 2016 medges SLU undantag från bestäm-
melsen i 6 kapitlet 2§ förordningen om årsredo-
visning och budgetunderlag, om att i årsredovis-
ningen upprätta och avlämna en finansieringsana-
lys. 

SLU medges undantag från kravet i föreskrifterna 
till 7 kapitlet 1§ förordningen om årsredovisning 
och budgetunderlag, om att i not till Årets kapital-
förändring respektive Förändring av myndighets-
kapitalet särredovisa över- eller underskott i den 
bidragsfinansierade verksamheten. 

SLU får ingå som medlem i för verksamheten 
relevanta ekonomiska föreningar. 

Med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjnings-
förordningen (2011:210) får SLU helt eller delvis 
finansiera en anläggningstillgång med bidrag från 
statliga bidragsgivare under förutsättning att bidra-
get har tilldelats för ändamålet. Under 2016 har 
SLU inte utnyttjat detta undantag. 

Med undantag från 8 kap. 8§ budgetlagen 
(2011:203) får del av överskottet från försäljningen 
av fastigheten Ultuna 2:1 investeras i en anläggning 
för djurstallar till ett värde om högst 30 000 tkr. 
(Detta gäller en andra delförsäljning som kommer 
att genomföras 2017 eller senare.) 

Avgiftsbelagd verksamhet enligt 3 kap. 2 § 
förordningen om årsredovisning och 
budgetunderlag 
De totala avgiftsintäkterna specificeras i not 2 och 
uppgick 2016 till 629 mnkr exklusive tjänsteexport. 
De kan inte jämföras med budgeten för SLU:s tota-
la avgiftsintäkter exklusive tjänsteexport i regle-
ringsbrevet, 667 mnkr, som är fel på grund av ett 
missförstånd. I tabellen nedan redovisas ekono-
miskt utfall för avgiftsbelagd verksamhet med krav 
på full kostnadstäckning. Extern uthyrning av loka-
ler, bygg- och marktjänster saknas eftersom SLU 
ännu inte kan särredovisa detta.  

Avgiftsbelagd verksamhet 
 med krav på full 
kostnadstäckning (tkr) 

Över-
/underskott 

 t.o.m. 2014 

Över-
/underskott 

  2015 
Intäkter 

 2016 

Varav 
avgifts- 
intäkter 

Kostnader 
 2016 

Över-
/underskott 

 2016 

Ack. över- 
/underskott 

2016 
   Uppdragsforskning -1 913 2 668 103 014 100 871 -98 855 4 159 4 914 

   Uppdragsutbildning 197 -164 2 082 2 082 -2 073 9 42 

   Fortlöpande miljö- 
analysuppdrag 10 197 -2 451 154 337 151 298 -160 603 -6 266 1 480 
Summa 8 481 53 259 433 254 251 -261 531 -2 098 6 436 

Tjänsteexport 0 2 362 59 061 59 061 -57 572 1 489 3 851 
 

Intäkter av tjänsteexport (se definition i not 2) finns 
i många olika verksamheter och ingår även i upp-
dragsforskning, uppdragsutbildning och fortlöpan-
de miljöanalysuppdrag. Kostnader för tjänsteexport 
beräknas fr.o.m. 2015 enligt tjänsteexportens andel 

av totala intäkter i respektive projekt. Budgeten för 
tjänsteexport i regleringsbrevet (både intäkter och 
kostnader på 44 mnkr) är fel på grund av ett 
missförstånd. 
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Intäkter och kostnader per redovisningsområde  
Intäkter och kostnader per redovisningsområde 
återfinns i respektive avsnitt i resultatredovisningen 
enligt krav i regleringsbrev. Gemensam verksamhet 

har fördelats på redovisningsområdena med löne-
utgifter som bas. I tabellen nedan finns en samman-
ställning över årets intäkter, kostnader och kapital

 Grund-  Forskning  Fort-  Totalt 

 läggande  o forskar-  löpande   
(tkr) högskoleutb  utb  miljöanalys   
        

Balanserad kapitalförändring -17 941  490 618  47 605  520 282 
        

Verksamhetens intäkter        

   Intäkter av anslag 493 215  1 104 989  133 698  1 731 902 

   Intäkter av avgifter och andra ersättningar 78 546  441 009  168 073  687 628 

   Intäkter av bidrag 6 621  792 014  125 068  923 703 

   Finansiella intäkter 41  6 826  39  6 906 

Summa 578 423  2 344 838  426 878  3 350 139 
        

Verksamhetens kostnader        

   Kostnader för personal -294 098  -1 401 127  -266 637  -1 961 862 

   Kostnader för lokaler -104 977  -285 718  -12 833  -403 528 

   Övriga driftkostnader -86 033  -509 698  -140 253  -735 984 

   Finansiella kostnader -63  -7 483  -127  -7 673 

   Avskrivningar -11 679  -118 115  -7 376  -137 170 

   Internbokföring netto -52 319  71 107  -18 788  0 

Summa -549 169  -2 251 034  -446 014  -3 246 217 
        

Verksamhetsutfall 29 254  93 804  -19 136  103 922 
        

Resultat från andelar i helägda företag   -447    -447 
        
Årets kapitalförändring 29 254  93 357  -19 136  103 475 
        

Utgående ackumulerat kapital  11 313  583 975  28 469  623 757 
 

 

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar som t.ex. 
datorprogram och licenser med ett anskaffnings-
värde 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 anlägg-
ningstillgångar är högst 5 år.  

Från och med 2016-01-01 ska statliga myndigheter 
tillämpa komponentredovisningsmetoden för 

anläggningstillgångar där skillnaden i förbrukning 
mellan betydande komponenter bedöms vara 
väsentlig (5 kapitlet 1§ förordningen om årsredo-
visning och budgetunderlag). SLU har inte haft 
några sådana nyanskaffningar under 2016. Det 
bokförda värdet på befintliga berörda anläggnings-
tillgångar per den 31 dec 2015 har, i enlighet med 
övergångsbestämmelserna, inte delats upp i kompo-
nenter. 
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Inventarier, utrustning m.m. med en ekonomisk 
livslängd på minst tre år samt med ett anskaffnings-
värde 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 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 

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 an-
vänds 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 genomsnitt-
liga värdet för djuren bestäms med hjälp av Skatte-
verkets föreskrifter om produktionsutgifter för djur 
i lantbruk. SLU tar inte upp lån motsvarande an-
läggningsdjuren, 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 förbätt-
ringsutgift på annans fastighet. Även reparations- 
och underhållskostnader på annans fastighet som 
uppgår till minst 100 tkr redovisas som förbättring-
sutgift. För större byggprojekt som Akademiska 
hus driver bokförs nedlagd tid inom SLU som 
förbättringsutgift på annans fastighet.  

Konst tas upp som anläggningstillgång om anskaff-
ningen är gjord 2003 eller senare och om anskaff-
ningsvärdet uppgår till minst 20 tkr.  

Finansiella anläggningstillgångar utgörs av SLU:s 
aktieinnehav i helägda SLU Holding samt insatser i 

ekonomiska föreningar. Värderingen av aktieinne-
havet i dotterföretaget SLU Holding har skett enligt 
kapitalandelsmetoden. Insatser i ekonomiska före-
ningar redovisas endast till bokfört värde då mark-
nadsvärde 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 och pågående 
projekt där kontraktsmedlen har förbrukats redo-
visas över- eller underskott som årets kapitalför-
ändring. För övriga pågående projekt periodiseras 
en fordran eller skuld i balansräkningen (periodav-
gränsningsposter). 

En del projekt är samfinansierade av både anslag 
och bidrag. Med reservation för att projekten i 
redovisningen inte alltid motsvaras av hur projek-
ten avgränsas i verkligheten, redovisades under 
2016 anslagsintäkter på 81 012 tkr i bidragsfinan-
sierade forskningsprojekt (2015: 85 620 tkr). De 
totala bidragsintäkterna i dessa projekt uppgick till 
769 266 tkr (2015: 810 584 tkr) och anslagsintäk-
terna motsvarade därmed 10 procent av dem (2015: 
11 procent). Utöver det redovisades ett underskott 
på 10 143 tkr på grund av att bidragsintäkter enligt 
kontrakt inte fick användas till att täcka projektens 
andel av indirekta kostnader (2015: 8 002 tkr).  
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Vad gäller utbildning på grundläggande nivå har 
anslag på 92 tkr tillförts i bidragsfinansierad verk-
samhet (2015: 120 tkr). Bidragsintäkterna i dessa 
projekt uppgick till 5 459 tkr (2015: 5 771 tkr) och 
anslagsintäkterna motsvarade därmed 2 procent av 
dem (2015: 2 procent). 

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

Varulager 
SLU:s varulager utgörs främst av lantbruksdriftens 
produkter och insatsmedel, lager vid djursjukhuset 

samt djur. Lagret värderas till det lägsta av anskaff-
ningsvärde och verkligt värde. Djur i lager värderas 
enligt Skatteverkets föreskrifter om produktions-
utgifter för djur i jordbruk eller till 85 procent av 
marknadsvärdet där uppgift från Skatteverket sak-
nas. Först-in-först-ut-principen (FIFU) tillämpas 
som huvudregel. 

Fordringar och skulder 
Fordringar är upptagna till det belopp varmed de 
beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk 
valuta har värderats till balansdagskurs.  
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Noter (alla belopp i tkr) 
 
Resultaträkningen 
 

Not 1 Intäkter av anslag 2016 2015 
Intäkter av anslag 1 731 902 1 657 813 
Medel från statens budget i transfereringsavsnittet 65 043 61 724 
Utgifter mot anslag i anslagsredovisningen 1 796 945 1 719 537 

   
Not 2  Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2016 2015 
Djursjukvård 155 848 136 330 
Avgiftsintäkter i uppdragsutbildning  2 082 3 167 
Avgiftsintäkter i uppdragsforskning  100 871 90 693 
Avgiftsintäkter i uppdrag fortlöpande miljöanalys  151 298 158 379 
Försäljning av jordbruksprodukter inkl djur 40 788 41 404 
Försäljning av övriga varor och tjänster  98 393 100 194 
Kurser och konferenser* 67 742 37 305 
Publikationer samt informations- och kursmaterial* 3 372 4 237 
Uthyrning av mark, lokaler och studentbostäder 46 437 45 298 
Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar  641 3 261 
Sponsring 20 156 6 682 

 687 628 626 950 

   
* Intäktsslagen avser intäkter enligt 4§ avgiftsförordningen, sammanlagt:   71 114 41 542 

   
Intäkter av tjänsteexport ingår i avgiftsintäkterna ovan med: 59 061 42 657 
Varav avgifter från utländska studenter: 4 965 4 645 

Intäkter av tjänsteexport beräknas enligt HfR:s redovisningsråds rekommendation och 
omfattar intäkter från Sida samt intäkter med utländsk motpart inkl. studieavgifter.    
   
Not 3  Intäkter av bidrag 2016 2015 
Från statliga myndigheter 658 181 664 517 
Från övriga 265 522 295 351 

 923 703 959 868 
   
 
Redovisning enligt 20§ donationsförordningen (1998:140)  

Nedan redovisas under året mottagna donationer som översteg 30 basbelopp. Med 
donationer avses bidrag från icke statliga finansiärer, med undantag för de strategiska 
forskningsstiftelserna och mellanstatliga organisationer som Sverige är anslutet till.  
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Donator Ändamål   Belopp 

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse Gensekvensering av granens genom 5 823 

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse Epigenetic regulation of cell fate in plants 5 655 

Biobo AB Antibiotika     5 442 

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse Metabolomik plattform   4 288 

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse Wallenberg Scholar   3 053 

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse Wallenberg Scholar   2 835 

Familjen Kamprads stiftelse Nycklar till en levande landsbygd … 2 300 

Marie-Claire Cronstedts stiftelse Marie-Claire Cronstedts professur   2 250 

Bo Rydins stiftelse för vetensk forskn Hur stor är risken för skador orsakade av barkborrar...? 2 070 

Kjell och Märta Beijers stiftelse Beijerlaboratoriet för husdjursforskning 2 000 

Svenska djurskyddsföreningen Förbättrat djurskydd…   2 000 

Lyckeby Starch AB Riktad in vivo mutagenes för framställning av potatis 1 803 

Stiftelsen Seth M Kempes minne Isotopkvots-mass-spektrometer   1 800 

Hildur och Sven Wingquists stiftelse Trädslagsinformation fr flygburna o markbaserade sensorer 1 800 

Stiftelsen Seth M Kempes minne Kombinerad "Ion-mobility och quadrupol… 1 800 

Familjen Kamprads stiftelse Improved utilization of regionally grown protein feeds 1 800 
Stiftelsen Lantbruksforskning Nya mål i aveln f förbättr fruktsamhet hos nordiska mjölkkor 1 795 
Familjen Kamprads stiftelse Integrated quality management from fork to farm 1 600 
LKAB Reduction of nitrogen discharges in mining processes … 1 522 
Skogforsk Future Forest fas 2   1 500 
Familjen Kamprads stiftelse When new product development doesn't add value… 1 450 
Nordiskt Genresurscenter Prebreeding for Future Challenges i Nordic Apples 1 441 
Stiftelsen Seth M Kempes minne Gunnar Öqvist Fellowship   1 358 

 

Not 4  Finansiella intäkter 2016 2015 
Ränteintäkter från Riksgälden 5 856 2 946 
Övrigt 1 050 804 

 6 906 3 750 
Räntan hos Riksgälden har sänkts från i genomsnitt -0,25 % 2015 till -0,49 % 2016.   
Beloppen avser därmed negativ ränta på lån i Riksgälden till anläggningstillgångar.   
   
Not 5  Kostnader för personal 2016 2015 
Lönekostnader exkl. arbetsgivaravgifter m.m. 1 280 732 1 278 522 
Övriga personalkostnader 681 130 669 194 

 1 961 862 1 947 716 

   
Andel av lönesumman som avser arvoden till styrelse och uppdragstagare 2% 2% 

   
Not 6  Kostnader för lokaler 2016 2015 
Uppgifter om lokalkostnader enligt SUHF:s rekommendation finns i  403 528 395 635 
avsnitt 8.1 i resultatredovisningen. De uppgifterna är hämtade från flera   
resultatposter och stämmer inte överens med posten Kostnader för lokaler.   
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Not 7  Övriga driftkostnader 2016 2015 
Resor 51 838 56 312 
Köpta tjänster 450 598 381 869 
Realisationsförlust vid försäljning/utrangering av anläggningstillgångar 681 4 224 
Övriga driftkostnader 232 867 248 326 

 735 984 690 731 

   
Not 8  Finansiella kostnader 2016 2015 
Räntekostnader från Riksgälden 6 383 2 969 
Övrigt 1 290 896 

 7 673 3 865 
Se not 4. Räntekostnader från Riksgälden avser negativ ränta på räntekontot.   
   
Not 9  Avskrivningar och nedskrivningar 2016 2015 
Se not 15 och 16. 137 170 134 719 

   
Not 10  Resultat från andelar i helägda företag 2016 2015 
Preliminärt resultat från andelar i SLU Holding för innevarande år -422 -32 
Justerat resultat för föregående år -25 112 

 -447 80 

   
Not 11 Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 2016 2015 
Beloppet 2015 avser realisationsvinst från försäljning av fastigheter. 0 2 412 

   
Not 12 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 2016 2015 
Medel från statliga bolag och fonder  6 057 6 832 
Medel från EU 1 762 1 383 
Medel från övriga 15 388 23 736 

 23 207 31 951 
De största enskilda posterna bland Medel från övriga är:   
Medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse: Gensekvensering av gran 2 744 6 419 

Medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse: Metabolomik plattform 2 893 5 530 
Medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse: Understanding the  2 999 0 
environmental regulation…   
   
Not 13  Lämnade bidrag 2016 2015 
Bidrag till myndigheter från statsanslaget 34 601 28 751 
Vidareförmedlade forskningsbidrag till myndigheter 71 874 76 601 
Vidareförmedlade forskningsbidrag till övriga 15 943 11 416 
Resebidrag till studerande 340 499 
Stipendier 14 710 18 657 
Övriga bidrag 29 879 32 384 
Periodisering av lämnade bidrag 0 -2 430 

 167 347 165 878 

Övriga bidrag går främst till Ridskolan Strömsholm, Flyinge, Travskolan Wången, Stiftelsen 
station Linné, Hästnäringens nationella stiftelse och Gammelkroppa skogsskola.   
   
Not 14 Årets kapitalförändring 2016 2015 

 103 475 75 795 

   
Varav avgiftsfinansierad verksamhet enligt avgränsning i not 26: -2 098 53 

SLU medges i regleringsbrevet undantag från att särredovisa över- eller underskott i 
bidragsfinansierad verksamhet.   
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Balansräkningen 

Not 15   Immateriella anläggningstillgångar   
Rättigheter och andra immateriella tillgångar    

  2016-12-31 2015-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 17 041 17 114 

Korrigering anskaffningsvärde 0 0 

Årets investering 2 814 3 042 

Årets egenutveckling -446 0 

Årets avyttring, anskaffningsvärde -1 334 -3 115 

Ingående ackumulerad avskrivning -11 790 -13 988 

Årets avskrivning -1 844 -918 

Återförd avskrivning på avyttring 1 763 3 115 

Restvärde 6 204 5 250 
   
Årets investering avser licens nytt avrop Agresso 1 709 tkr, ny kortstandard för 

passage till anställda 415 tkr samt integration Agresso till e-handelstjänst 690 tkr. 
 

Not 16  Materiella anläggningstillgångar 

 

Byggnader, mark 
o annan fast egen-
dom 

Förbättringsutgifter 
på annans fastighet 

Maskiner, invent-
tarier, djur m.m. 

Pågående nyan-
läggningar inkl för-
skott 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Ingående anskaffningsvärde 983 842 955 832 208 055 188 734 1 225 654 1 170 492 14 902 29 112 

Korrigering anskaffningsvärde 0 128 0 1 461 250 -1 631  -70 

Årets investering 10 289 31 451 120 599 19 182 83 915 107 333 22 160 6 947 

Årets avyttring, anskaffningsvärde -2 945 -3 569  -1 322 -31 140 -50 896 -11 818 -21 086 

Ingående ackumulerad avskrivning -279 853 -252 205 -98 096 -90 538 -757 191 -704 961   

Korrigering ackumulerad avskrivning     -125    

Årets avskrivning -30 082 -29 057 -7 025 -8 705 -98 219 -97 731   

Återförd avskrivning på avyttring 2 792 1 409 0 1 147 28 589 45 502   

Korrigering ack avskrivning         

Ingående ackumul. nedskrivning -23 158 -23 158       

Omvärdering djurkapital     -650 356   

Ingående ack uppskrivning 80 254 80 487       

Återförd uppskrivning på avyttring 0 -233       

Restvärde   741 139 761 085 223 533 109 959 451 083 468 463 25 244 14 902 

         
Årets investering i byggnader och mark består framför allt av isolering Fågelbacken 1 145 tkr,     
hyresgästanpassning Kungsängen 2 902 tkr och materialgård för SOL 629 tkr.     
Årets investering i förbättringsutgifter avser bl.a. biotronen Alnarp 24 912 tkr, campus Ultuna 10 617 tkr,   
utrustning BioC 19 017 tkr, utrustning MVM 8 482 tkr samt pågående projekt VHC och Artdata 55 000 tkr.   
Årets investeringar i maskiner mm består bl.a. av investeringar i klimatkammare 15 129 tkr    
samt analys och mätinstrument i verksamheten 31 979 tkr.       

         
Av årets byggnadsavskrivningar är 1 137 tkr hänförliga till uppskrivningskapitalet.     
Från pågående nyanläggningar har 10 951 tkr förts till årets 
investering.      
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Not 17  Andelar i helägda företag 2016-12-31 2015-12-31 
Ingående balans 6 434 6 354 
Årets anskaffningsutgift 1 000 0 
Justerat resultat föregående år -25 112 
Preliminärt resultat innevarande år -422 -32  

6 987 6 434 
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.   

  
Årets anskaffningsutgift utgörs av ett ovillkorat aktieägartillskott från regeringen till SLU 
Holding och ska användas till kostnader för en s.k. idébank. 

  
Motsvarande medel för 2015 (1 000 tkr) och 2012-2014 (totalt 6 700 tkr) har inte tagits upp i 
SLU:s redovisning eftersom SLU Holding inte har redovisat dem som aktieägartillskott. SLU 
Holding kommer att utreda redovisningen av dessa 2017. 

   
  

Not 18  Andra långfristiga värdepappersinnehav 2016-12-31 2015-12-31 
Avser insatser i ekonomiska föreningar. Marknadsvärde saknas.  5 317 4 884  

  
Not 19  Varulager och förråd 2016-12-31 2015-12-31 
Egenproducerat spannmål och foder 17 560 17 369 
Lager i djursjukhuset och ambulatoriska kliniken 5 032 4 594 
Djurlager 3 010 2 700 
Övrigt 7 999 8 348  

33 601 33 011  
  

Not 20  Fordringar hos andra myndigheter 2016-12-31 2015-12-31 
Fordran ingående mervärdesskatt 53 423 39 654 
Fakturerad kundfordran 92 329 75 706 
Fordran skattekonto 8 144 6 338  

153 896 121 698  
  

Not 21  Förutbetalda kostnader 2016-12-31 2015-12-31 
Förskottsbetald hyra 88 423 89 522 
Övrigt 13 527 21 341  

101 950 110 863  
  

Not 22  Upplupna bidragsintäkter 2016-12-31 2015-12-31 
Upplupna bidragsintäkter från statliga myndigheter 102 511 71 036 
Upplupna bidragsintäkter från övriga bidragsgivare 98 666 104 933  

201 177 175 969  
  

Not 23  Övriga upplupna intäkter 2016-12-31 2015-12-31 
Upplupna uppdragsintäkter från statliga myndigheter 27 566 9 732 
Övriga upplupna intäkter från statliga myndigheter -1 237 753 
Upplupna uppdragsintäkter från övriga 5 752 6 737 
Övriga upplupna intäkter  2 984 5 209  

35 065 22 431  
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Not 24  Avräkning med statsverket 2016-12-31 2015-12-31 
Uppbörd   
Ingående balans -911 0 
Redovisat mot inkomsttitel 0 -2 411 
Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel 911 1 500 
Skulder avseende uppbörd 0 -911 

   

Anslag i räntebärande flöde   

Ingående balans 0 0 

Redovisat mot anslag 1 796 945 1 719 537 

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -1 796 945 -1 719 537 

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde 0 0 

   
Not 25  Behållning i räntekonto hos Riksgälden 2016-12-31 2015-12-31 

 1 300 074 1 273 809 

Posten påverkas av att låneupptag för anläggningstillgångar i dec 2016 inte gick   
igenom (58 733 tkr), se not 29. Om lånet hade genomförts skulle behållningen   
2016-12-31 varit 1 358 807 tkr.   

 
Not 26  Förändring av myndighetskapitalet 
 

  

Stats- 
kapital 

Uppskriv- 
nings- 
kapital 

Dona- 
tions- 

kapital 

Resultat- 
andelar i 

helägt 
företag 

Balanserad 
kapital- 

förändring, 
anslags- 

och bidrags- 
finansierad 

verksamhet * 

Balanserad 
kapital- 

förändring, 
avgifts- 
belagd 

verksamhet 
** 

Kapital- 
förändring 

enligt 
resultat- 

räkningen Summa 
Utgående balans 2015 6 046 58 319 10 041 2 354 435 824 8 481 75 795 596 860 
A Ingående balans 2016 6 046 58 319 10 041 2 354 435 824 8 481 75 795 596 860 
Föregående års kapitalförändring   -1 370 1 108 80 75 924 53 -75 795 0 
Ovillkorat aktieägartillskott till SLU 
Holding 1 000             1 000 
Årets kapitalförändring             103 475 103 475 
B Summa årets förändring 1 000 -1 370 1 108 80 75 924 53 27 680 104 475 
C Utgående balans 2016 7 046 56 949 11 149 2 434 511 748 8 534 103 475 701 335 

 
* SLU medges i regleringsbrevet undantag från att särredovisa över- eller underskott i 
bidragsfinansierad verksamhet. 

  
** Här redovisas kapital i avgiftsfinansierad verksamhet med krav på full kostnadstäckning: 
uppdragsutbildning, uppdragsforskning samt fortlöpande miljöanalysuppdrag. För extern 
uthyrning av lokaler, bygg- och marktjänster är det ännu inte möjligt att särskilja kapital. 

  
Ingående balans Statskapital består av kapital motsvarande anskaffningsvärde för andelar i 
SLU Holding (4 000 tkr) samt konstkapital. 

  
Uppskrivningskapitalet har sitt ursprung i den omvärdering av fastighetsvärdena som 
gjordes år 2000.  
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Not 27  Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2016-12-31 2015-12-31 
Ingående avsättning 14 017 17 369 
Årets pensionskostnad 10 338 6 779 
Årets pensionsutbetalningar -8 683 -10 131 
Utgående avsättning 15 672 14 017 

   
I posten redovisas pågående och beslutad pensionsersättning för uppsagd    
personal samt för delpensioner.    
   
Not 28  Övriga avsättningar   
   

Avsättning insatser i ekonomiska föreningar till vilka SLU levererar jordbruksprodukter 
2016-12-31 

 
2015-12-31 

 
Ingående avsättning 4 884 4 373 
Årets förändring 432 511 
Utgående balans 5 316 4 884 

   
Avsättning nedlagd verksamhet: uppsägningslöner 2016-12-31 2015-12-31 
Ingående avsättning 742 1 375 
Årets förändring -742 -633 
Utgående balans 0 742 

   
Avsättning nedlagd verksamhet: återställande av försöksytor 2016-12-31 2015-12-31 
Ingående avsättning 14 000 14 000 
Årets förändring -1 728 0 
Utgående balans 12 272 14 000 

   
Det är inte möjligt att uppskatta hur stor del av avsättningen som kommer att   
regleras under 2017.   
   
Avsättning nedlagd verksamhet: hyrda lokaler och egna byggnader 2016-12-31 2015-12-31 
Ingående avsättning 1 994 7 385 
Årets förändring -306 -5 391 
Utgående balans 1 688 1 994 

   
Ingen del av avsättningen uppskattas komma att regleras under 2017.   
   

Återställningskostnader för lablokaler som SLU avser att behålla under överskådlig tid 
uppskattas till ca 18 mnkr. Dessa har inte bokförts som avsättning.   
   
Avsättning engångspremie särskild pensionsersättning 2016-12-31 2015-12-31 
Ingående avsättning 3 989 5 497 
Årets förändring -3 056 -1 508 
Utgående balans 933 3 989 

   
Det är inte möjligt att uppskatta hur stor del av avsättningen som kommer att    
regleras under 2017.   
   

  



86 SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET   ÅRSREDOVISNING 2016   

Avsättning för lokalt omställningsarbete 2016-12-31 2015-12-31 

Ingående avsättning 25 544 30 985 

Årets förändring -700 -5 441 

Utgående balans 24 844 25 544 

   
Det är inte möjligt att uppskatta hur stor del av avsättningen som kommer att 
regleras under 2017. 
 
Under året har kostnader för lokalt omställningsarbete omklassificerats från   
posten Upplupna kostnader och jämförelsetalen för 2015 har räknats om.   
   
Not 29  Lån i Riksgälden 2016-12-31 2015-12-31 
Ingående skuld 1 187 735 1 183 705 
Nya lån 72 132 136 569 
Årets amortering -69 709 -132 539 
Utgående skuld 1 190 158 1 187 735 

   
SLU disponerar enligt regleringsbrevet en låneram på:  1 711 000 1 470 000 
Posten påverkas av att låneupptag för anläggningstillgångar i dec 2016 inte gick   
igenom (58 733 tkr), se not 25. Om lånet hade genomförts skulle utgående   
balansen 2016-12-31 varit 1 248 891 tkr.   
   
Not 30  Kortfristiga skulder till andra myndigheter 2016-12-31 2015-12-31 
Skuld avseende utgående mervärdesskatt 14 675 8 865 
Skuld avseende arbetsgivaravgift m.m. 33 202 34 843 
Övriga skatteskulder 247 4 572 
Leverantörsskulder m.m.  25 990 25 579 

 74 114 73 859 

   
Not 31  Övriga kortfristiga skulder 2016-12-31 2015-12-31 
Personalens källskatt 30 843 32 546 
Löneskuld 1 791 1 933 
Koordinatorsmedel att betala ut i EU-projekt 2 906 2 978 
Övrigt 724 563 

 36 264 38 020 

   
Not 32 Förskott från uppdragsgivare och kunder 2016-12-31 2015-12-31 

Av posten avser 30 000 tkr handpenning från Uppsala kommun vid försäljning av etapp 2 av 
fastigheten Ultuna 2:1. 

30 012 
 

30 087 
 

   
Not 33  Upplupna kostnader 2016-12-31 2015-12-31 
Semesterlöneskuld inkl. sociala avgifter 153 235 160 436 
Löneskuld inkl. sociala avgifter 15 220 7 699 
Hyra av forskningsfartyg 0 5 047 
Övrigt 10 312 10 580 

 178 767 183 762 
Under året har kostnader för lokalt omställningsarbete omklassificerats till   
posten Övriga avsättningar, se not 28, och jämförelsetalen för 2015 har räknats om.   
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Not 34  Oförbrukade bidrag 2016-12-31 2015-12-31 
Oförbrukade bidrag från statliga myndigheter 588 617 594 081 
Oförbrukade bidrag från övriga bidragsgivare 45 908 53 915 
Oförbrukade donationer 209 691 171 987 
Oförmedlade bidrag för transferering från statliga myndigheter 953 1 192 
Oförmedlade bidrag för transferering från övriga bidragsgivare 0 0 

 845 169 821 175 
För definition av donationer, se not 3.    
   
Förbrukningstakt av statliga oförbrukade bidrag, inkl. oförmedlade 2016-12-31 2015-12-31 
Beräknad förbrukning av medel inom 3 månader 188 150 182 194 
Beräknad förbrukning av medel 3-12 månader 401 420 413 080 

Beräknad förbrukning av medel 1-3 år  0 0 

 589 570 595 274 
Noten har tagits fram i enlighet med HfR:s redovisningsråds rekommendation.    
Metoden innebär en schablonberäkning av den genomsnittliga omsättnings-   

hastigheten/förbrukningstakten. Förbrukningstakten för bidragsverksamhet med statlig 
finansiering bedöms sammantaget vara linjär.    
   
Not 35  Övriga förutbetalda intäkter 2016-12-31 2015-12-31 
Förutbetalda hyresintäkter 6 768 5 147 
Förutbetalda uppdragsintäkter med kontrakt 68 090 71 949 
Övriga förutbetalda intäkter 7 701 12 753 

 82 559 89 849 
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Styrelsens skattepliktiga ersättningar och åtaganden 

 
Namn Ersättning, kr Andra råds- och styrelseuppdrag utöver Sveriges 

lantbruksuniversitet samt ledamot i aktiebolag 
Bondesson, Wictoria  
F.d. Förste rådgivare, Sluss 
t.o.m. 2016-07-31 
 

19 133* Institutet för jordbruks- och miljöteknik, ordförande 
 

Brennerfelt, Rolf 
Generaldirektör 
 

68 085 Breko Konsult AB, ledamot  
Strålsäkerhetsmyndighets insynsråd, ledamot 
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, ledamot 
 

Båge, Lennart 
Ambassadör 

31 545 Sidas styrelse, ledamot 
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, ledamot. 
 

Carlsten Johan  
Docent 

28 083 Chalmers Professional Educations AB, ledamot 
IPS Sweden AB, ordförande 
IPS IBOFlow AB, ordförande 
SIQ-Institutet för Kvalitetsutveckling, ledamot 
EPSI Rating Ltd, ledamot 
Universeum AB, ledamot 
 

Ericsson, Göran 
Professor 

810 795* ARCUM; Arctic Research Centre at Umeå University, ledamot 
Styrelsen för Miljöforsk (Norges forskningsråd), vice ordförande 
Swedish Arctic Innovation Initiative, SAII, ledamot 
 

Forsberg, Jacob 
Förste rådgivare, Sluss 

139 399* Inga 
 
 

Göthe, Lotta  
Konsult  
 

28 000 Styrelsen Miljöbyrån Ecoplan AB, ledamot 

Hallberg Sramek, Isabella 
Ordförande Sluss 
fr.o.m. 2016-08-01 
 

83 239* Zava Tec AB, ledamot 

Högberg, Peter 
Rektor 
 

1 320 979* Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, ledamot 
Länsstyrelsens insynsråd Uppsala län, ledamot 
Länsstyrelsens insynsråd Västerbottens län, ledamot 
 
 

Jansson, Anna  
Professor 
 

746 944* P.E.G. Textil AB, ledamot (suppleant)   

Jurevics, Arnis 
Doktorand 
t.o.m. 2016-03-31 
 

155 685* Inga 

Karlsson, Maria 
Doktorand 
fr.o.m. 2016-04-01  
 

344 253* Inga 

Khorsand, Maria 
Verkställande direktör  
 

28 000 Beijer Electronics AB, ledamot 
Länsstyrelsens insynsråd (Västra Götaland), ledamot  
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, Avd. XI, Avdelning för 
utbildning och forskning, ledamot  
 

Jensen, Erik Steen  
Professor 
 

928 917* Ekhagastiftelsen, vetenskapliga råd, ledamot  
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, ledamot 
Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund, ledamot 
L'Académie d'Agriculture de France, ledamot 
 

  

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 rege-
ringen, 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). 
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Lindman, Johan 
Skogsdirektör 

28 000 Stora Enso AB, ledamot  
Bergvik Skog AB, ledamot 
Stora Kopparbergs Bergslags AB, ordförande 
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, Avd. VIII, Skogsnäringens 
teknik, ledamot 
Umeå Plant Science Centre, Berzelii center, ledamot 
Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond, ordförande 
Skogsindustrierna, Skogskommittén, ordförande 
CEPI Raw Material Committee, ledamot 
SweTree Technologies AB, ledamot 
SkogForsk, ledamot (suppleant) 
 

Norrfalk, Maria 
Förutvarande landshövding 
fr.o.m. 2016-09-22 
 

8 062 Fortifikationsverket, ordförande 
Future Forests, ordförande 
Econova AB, ledamot 
Bergvik Skog AB, ledamot 
Maria Norrfalk AB,ordförande 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, ledamot 
 

Persson, Bengt 
Lantbrukare 
 

30 333 Sigill Kvalitetssystem AB, ledamot 
Stiftelsen Lantbruksforskning, ordförande 
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, ledamot 
 

Thörnelöf, Eva 
Avdelningschef 
t.o.m. 2016-04-30 

9 332 Stiftelsen för International Institut for Industrial Environment 
Economics, ordförande 
Polarforskningssekretariatets insynsråd, ledamot 
Stiftelsen Institutet för Vatten- och luftvårdsforskning, SIVL, ledamot  
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, ledamot 
Jämtkrafts miljöfond, ledamot 
Mistra EviEM, KVA, Executive committee, ledamot 
Stockholms universitet, Områdesnämnden för naturvetenskap, 
suppleant 
 

*Ersättning inklusive lön för anställning samt uppdrag vid SLU.  
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14 Väsentliga uppgifter 
14.1 Sammanställning av väsentliga uppgifter enligt Förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Låneram i Riksgäldskontoret (tkr)      

Beviljad 1 100 000 1 250 000 1 499 500 1 470 000 1 711 000 

Utnyttjad * 1 059 000 1 165 379 1 183 705 1 187 735 1 190 158 
      

Kontokrediter i Riksgäldskontoret (tkr)      

Beviljad 68 500 68 500 68 500 68 500 48 500 

Maximalt utnyttjad 0 0 0 0 0 
      

Räntekonto i Riksgäldskontoret (tkr)      

Intäkter 12 866 10 392 5 305 0 0 

Kostnader 0 0 0 2 969 6 383 
      

Avgiftsintäkter (tkr)      

Budget i regleringsbrevet  540 000 587 000 585 000 637 000 711 000 

Faktiskt utfall som disponeras av SLU ** 551 044 594 411 624 248 626 950 687 628 
      

Anslagskredit (tkr)      

Beviljad 0 0 0 0 0 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 
      

Utgående anslagssparande (tkr) 0 0 0 0 0 
      

Tilldelade bemyndiganden (tkr) 0 0 0 0 0 
      

Årsarbetskrafter och medelantal anställda      

Antal årsarbetskrafter 3 073 2 952 2 904 2 841 2 774 

Medelantal anställda 3 833 3 705 3 669 3 585 3 536 
          

Driftkostnad per årsarbetskraft (tkr) 982 1 004 1 047 1 068 1 118 
      

Kapitalförändring (tkr)      

Årets kapitalförändring -87 596 901 172 819 75 795 103 475 

Balanserad kapitalförändring 352 580 265 861 271 331 444 305 520 282 
* Upptag av lån i dec 2016 (58 733 tkr) gick inte igenom. Om lånen hade genomförts skulle utnyttjad låneram vara 1 248 891 
tkr. 
** Avgiftsintäkter 2014 redovisas här exkl. realisationsvinst vid försäljning av del av Ultuna 2:1 (98 545 tkr.).  
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14.2 Sammanställning av väsentliga uppgifter inom universitets- och högskolesektorn 
 2016 2015 2014 2013 2012 
Utbildning och forskning       
Totalt antal helårsstudenter1 

- andel kvinnor (%) 
- andel män (%) 

3 745 
69 
31 

3 812 
69 
31 

3 838 
68 
32 

3 879 
67 
33 

3 935 
66 
34 

Kostnad per helårsstudent (tkr) 124 117 118 117 120 

Totalt antal helårsprestationer2 

- andel kvinnor (%) 
- andel män (%) 

3 379 
70 
30 

3 525 
69 
31 

3 550 
69 
31 

3 523 
68 
32 

3 580 
66 
34 

Kostnad per helårsprestation (tkr) 138 127 127 128 132 

Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst)2 45 46 33 18 14 

Totalt antal nyantagna doktorander3 
- andel kvinnor (%) 
- andel män (%) 

95 
52 
48 

74 
53 
47 

102 
52 
48 

92 
61 
39 

111 
54 
46 

Totalt antal doktorander med någon aktivitet3 
- andel kvinnor (%) 
- andel män (%) 

604 
57 
43 

647 
59 
41 

712 
56 
44 

722 
57 
43 

738 
57 
43 

Totalt antal doktorander med doktorandanställn. (årsarb.)3 
- andel kvinnor (%) 
- andel män (%) 

277 
54 
46 

313 
56 
44 

347 
53 
47 

 

371 
54 
46 

384 
57 
43 

Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag3 0 0 0 4 4 

Genomsnittlig studietid för licentiatexamen, terminer4 5,4 6,3 5,0 5,7 5,7 

Genomsnittlig studietid för doktorsexamen, terminer 
- kvinnor 
- män 

8,5 
8,6 
8,5 

8,4 
8,4 
8,4 

8,7 
9,0 
8,5 

8,5 
8,5 
8,4 

8,5 
8,3 
8,7 

Totalt antal doktorsexamina3 
- andel kvinnor (%) 
- andel män (%) 

128 
55 
45 

121 
54 
46 

111 
46 
54 

85 
56 
44 

104 
51 
49 

Totalt antal licentiatexamina3 
- andel kvinnor (%) 
- andel män (%) 

13 
62 
48 

13 
62 
48 

7 
71 
29 

14 
64 
34 

16 
56 
44 

Totalt antal refereegranskade vetenskapliga 
publikationer5 

1 600 1 430 1 478 1 505 1 418 

Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation 1 128 1 250 1 245 1 189 1 315 

Personal      

Totalt antal årsarbetskrafter 
- andel kvinnor (%) 
- andel män (%) 

2 774 
53 
47 

2 841 
53 
47 

2 904 
52 
48 

2 952 
52 
48 

3 073 
52 
48 

Medelantal anställda 
- andel kvinnor (%) 
- andel män (%) 

3 536 
55 
45 

3 591 
55 
45 

3 669 
54 
46 

3 705 
54 
46 

3 833 
54 
46 

Totalt antal lärare6 (årsarb.) 
- andel kvinnor (%) 
- andel män (%) 

1 017 
45 
55 

1 035 
45 
55 

1 044 
43 
57 

1 069 
42 
58 

1 106 
42 
58 

Antal disputerade lärare6 (årsarb.) 
- andel kvinnor (%) 
- andel män (%) 

858 
41 
59 

876 
41 
59 

889 
39 
61 

889 
38 
62 

917 
37 
63 

Antal professorer (årsarb.)  
- andel kvinnor (%) 
- andel män (%) 

214 
29 
71 

232 
30 
70 

237 
28 
72 

240 
27 
73 

240 
25 
75 
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 2016 2015 2014 2013 2012 
Ekonomi      

Intäkter totalt (mnkr), varav 
utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 
– andel anslag (%) 
– andel externa intäkter (%) 
forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 
–andel anslag (%) 
–andel externa intäkter (%)  

3 350 
578 
95 
5 

2 345 
49 
51 

3 248 
527 
94 
6 

2 315 
49 
51 

3 348 
529 
92 
8 

2 416 
47 
53 

3 093 
515 
91 
9 

2 184 
50 
50 

3 059 
512 
91 
9 

2 147 
50 
50 

Kostnader totalt (mnkr) 
– andel personal (%) 
– andel lokaler (%) 

3 246 
60 
12 

3 173 
61 
12 

3 176 
61 
12 

3 089 
63 
11 

3 150 
62 
11 

Lokalkostnader7 per kvm (kr) 
– andel av justerade totala kostnader (%) 

1 522 
12 

1 466 
12 

1 437 
12 

1 216 
11 

1 259 
11 

Balansomslutning (mnkr)  
– varav oförbrukade bidrag 
– varav årets kapitalförändring 
– varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 

3 334 
845 
103 
701 

3 155 
821 
76 

597 

3 103 
847 
173 
520 

2 939 
861 

1 
347 

2 780 
826 
-88 
346 

 

1) Exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning. 
2) Exklusive beställd utbildning. 
3) Kontinuerlig registrering, även i efterhand, innebär att värden uppdateras för tidigare år. 
4) Redovisas inte per kön pga. litet antal examina. 
5) 2016 års värde är en uppskattning baserad på uttag i Web of Science i januari 2017 och uppräknad med 6 procent. Värden för tidigare år 
är uppdaterade. 
6) Professorer, universitetslektorer, meriteringsanställningar, adjunkter och tillsvidareanställda i kategorin annan forskande/undervisande 
personal. SLU har genomfört ett förbättringsarbete i statistiken avseende disputerade, vilket innebär att uppgifter för tidigare år är justera-
de i förhållande till tidigare årsredovisningar. 
7) Redovisas i enlighet med SUHF:s rekommendationer om lokalkostnader i den del som avser sammanställning av lokalkostnader, se bilaga 
2 till rekommendationerna (REK 2014:1, dnr 14/069). 
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15 Intern styrning och kontroll 
 

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

Intern styrning och kontroll inom SLU granskades av internrevisionen under 2013. Revisorerna konstaterade att 
universitetets rutiner uppfyllde gällande regelverk, men rekommenderade åtgärder för att förbättra och effektivi-
sera arbetet med intern styrning och kontroll. Som ett resultat av granskningen har SLU fastställt nya riktlinjer 
som bland annat möjliggör en bättre koppling mellan riskbedömning och verksamhetsplanering och anslags-
fördelning. Enligt riktlinjerna ska en större, fördjupad riskbedömning utifrån verksamhetens mål göras vart 
tredje år. De två mellanliggande åren görs en avstämning om något föranleder uppdatering av de allvarligaste 
riskerna. Under 2016 gjordes en sådan avstämning. 

 

15.1 Uppdaterad riskanalys 2016 

Universitetsledning, fakulteter samt universitets-
administration har under 2016 genomfört risk-
diskussioner på sina olika nivåer. På den övergri-
pande universitetsnivån bedömdes att tre av fyra 
risker som identifierades i 2015 års riskarbete 
kvarstår som prioriterade även 2016. En fjärde risk, 
som avsåg resurser till grundutbildningen och 
påverkan på kvaliteten, bedömdes inte längre vara 
tillräckligt allvarlig för att tas upp i detta samman-
hang. Den ersattes av en risk om bristande använd-
ning av anslag och bidrag till forskning. För varje 
risk har ett antal riskåtgärder identifierats för att 
minska sannolikheten att respektive risk inträffar.  

Nedan följer en redogörelse över hur SLU 
resonerar kring respektive risk, vad som gjorts 
hittills och vilka åtgärder som pågår eller planeras.  

 

Risk (a) SLU har fortsatt svårt att rekrytera 
tillräckligt många kvalificerade studenter till 
vissa utbildningar.  

Denna risk har varit aktuell under tidigare år och är 
också vanligt förekommande vid andra lärosäten. 
Vissa utbildningar vid SLU har ett högt söktryck, 
medan andra inte fyller platserna. SLU behöver 
både 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 samt för 
att säkerställa kompetensförsörjningen inom SLU:s 
ämnesområden på sikt. 

De senaste åren har SLU:s utbildningar på olika 
sätt belysts i flera utredningar, vilket har resulterat i 
att både innehåll och utbud har utvecklats. Utbild-
ningsnämnden har beslutat om ett inriktnings-
dokument för utbildning med strategiska över-
väganden avseende utbildningens ämnesmässiga 
inriktning, utbildningsstruktur och kvalitetshöjande 
insatser. Arbetet med att utforma två tvärveten-
skapliga masterprogram (inom växtbiologi respek-
tive livsmedel) har påbörjats, liksom ett arbete att 
utreda hur vissa generella program kan ersättas 
med bredare kursbaserade ingångar. SLU har upp-
rättat en aktivitets- och handlingsplan för student-
rekrytering, med specificerade åtgärder. 

Riskåtgärder 2016–17 för risk (a):  

1. Fortsätta att arbeta med utbildningsstruk-
tur och utbildningsutbud. 

2. Kommunicera SLU bättre i olika samman-
hang – projekt för att ta fram en kommuni-
kationsplattform, speciellt med unga som 
målgrupp. 

3. Utnyttja och utveckla SLU:s moderna 
campus så de skapar en attraktiv studie-
miljö och visar studenterna att SLU är ett 
universitet som satsar på framtiden. 

4. Arbeta med rekrytering utifrån ett 
jämställdhets- och mångfaldsperspektiv 
och få en bredare rekryteringsbas.  
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Risk (b) SLU har svårt att rekrytera och behålla 
lärare och forskare med rätt kompetens och 
förmågor.  

Även denna risk är en återkommande prioriterad 
risk vid SLU, och vanligt förekommande vid andra 
lärosäten. Eftersom en lärar- och forskarkår med 
hög kompetens är helt avgörande för en framgångs-
rik verksamhet, behöver denna fråga alltid bevakas. 
Det finns vissa tecken på att SLU:s yngre forskare 
har svårt att hävda sig i konkurrensen om externa 
medel. Många lärosäten konkurrerar dessutom om 
personalen, både nationellt och internationellt, 
vilket försvårar situationen ytterligare. Det är också 
viktigt att kontinuerligt rekrytera yngre forskare för 
att inte få en ojämn åldersfördelning.  

Genomförandet av långsiktiga kompetensförsörj-
ningsplaner har fortsatt under 2016. Då verksam-
hetsplanering och kompetensförsörjning av 
nödvändighet är integrerade processer har arbetet 
med kompetensförsörjningsplanerna anpassats till 
det pågående arbetet vid institutionerna med att ta 
fram fleråriga verksamhetsplaner. Även implemen-
teringen av den nya anställningsordningen och 
kommunikationsplattformsprojektet har pågått 
under året. Rektor tog under 2016 initiativ till en 
satsning på karriärbidrag till framstående forskare i 
syfte att skapa en tryggare situation under några år. 

Riskåtgärder 2016–17 för risk (b):  

1. Genomföra beslutet om långsiktiga 
kompetensförsörjningsplaner. 

2. Undersöka hur SLU:s statsanslag kan 
användas för finansiering av akademiska 
anställningar på ett sätt som skapar bästa 
förutsättningar för verksamheten. 

3. Genomföra en strategisk satsning på 
karriärbidrag till särskilt lovande lärare 
och forskare.  

4. Utveckla marknadsföringsinsatserna och 
profileringen av universitetet – projekt för 
att ta fram en kommunikationsplattform. 

5. Fullfölja arbetet med att implementera den 
nya anställningsordningen. 

6. Arbeta aktivt med SLU:s värdegrund och 
systematiska arbetsmiljöarbete, så att t.ex. 
allas arbetsinsatser uppmärksammas och 
synliggörs. 

7. Se över möjligheterna att minska den 
administrativa belastningen på lärare. 

 

Risk (c) Kopplingen minskar mellan utbildning 
och forskning samt mellan utbildning och 
samhällets framtida kompetensbehov. 

Om samhället efterfrågar viss kunskap och utbild-
ningen fokuserar på en annan drabbas både näring-
en och studenterna. Detsamma gäller om yrkes-
utbildningarna inte förmår upprätthålla relevant 
professionsanknytning. Om forskningsfält som är 
strategiskt viktiga för SLU:s utbildning får lägre 
kvalitet riskerar utbildningen att påverkas negativt. 

SLU har under 2016 utarbetat ett inriktningsdoku-
ment för utbildning där bland annat kopplingen 
mellan utbildning, forskning och samhällets behov 
poängteras. Nya lektorer ska dessutom få ett garan-
terat forskningsanslag, vilket underlättar forskning 
för denna lärarkategori. 

Riskåtgärder 2016–17 för risk (c):  

1. Fortsätta översynen av innehållet i 
utbildningarna för att öka systematisk 
forsknings- och arbetslivsanknytning. 

2. Tillse att alla utbildningsprogram 
integrerar extern samverkan i utbild-
ningen. Samverkan ska fokusera på den 
sektor eller bransch som utbildningen är 
inriktad mot. 

3. Tillse att de nya framtidsplattformarna 
innehåller utbildningsrelaterade akti-
viteter.  

4. Säkerställa att såväl vetenskapliga som 
pedagogiska meriter prövas och bedöms 
med lika stor noggrannhet vid tillsättning-
ar av akademiska anställningar (lektorer 
och professorer). 

5. Ge utrymme för lärare att inom sin arbets-
tid vidareutbilda och kompetensutveckla 
sig 
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Risk (d): Bristande användning av anslag och 
bidrag till forskning skapar stora överskott som 
leder till svårigheter att motivera nya tillskott 
till universitetet, risk för indragning av anslag 
samt att SLU tappar i den nationella konkur-
rensen. 

Om anslag och bidrag till forskning inte används 
riskerar det att få ekonomiska och verksamhets-
mässiga konsekvenser. Den uteblivna forskning 
som hade kunnat göras för dessa medel gör att 
universitetet tappar i konkurrensen.  

Riskåtgärder 2016–17 för risk (d)  

1. Driva på fakulteter och institutioner och 
tillse att anslag och bidrag för forskning 
används, bl.a. genom införandet av en 10-
procentig avgift på överskjutande kapital. 

2. Se över anställningsordningen och dess 
tillämpning så att villkoren för t.ex. biträ-
dande lektorer klargörs. 

3. Fortsätta arbetet att se över anslags-
finansieringen av lärare och forskare i 
syfte att öka anställningstryggheten och 
därmed benägenheten att använda anslag 
och bidrag för forskning. 

År 2015 fanns en risk som formulerades: 
”Minskade statsanslag och ineffektiv resurs-
hantering inom grundutbildningen riskerar att 
försämra utbildningsutbudet och utbildningens 
kvalitet”. Riskåtgärderna var bland annat. att arbeta 
vidare enligt den externa utredning som SLU 
tillsatt för att uppnå en effektiv resurshantering i 
den nya utbildningsorganisationen. Sammansätt-
ningen av utbildnings- och programnämnderna har 
förändrats och arbetet kring en gemensam modell 
för fördelning av grundutbildningsmedel pågår. 

.
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16 Underskrifter 
Årsredovisning 2016 för SLU 

Styrelsen har vid sitt sammanträde den 20 februari 2017 fastställt årsredovisningen för budgetåret 2016. 

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.

 

 

 

Rolf Brennerfelt      Peter Högberg 
Ordförande      Rektor     

 

 

Lennart Båge   Johan Carlsten   Göran Ericsson    

 

 

Jacob Forsberg   Lotta Göthe   Isabella Hallberg Sramek  

 

 

Anna Jansson   Maria Karlsson   Maria Khorsand 

 

 

Johan Lindman   Maria Norrfalk   Bengt Persson 

 

 

Erik Steen Jensen       
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17 Information om årsredovisningen, definitioner och 
förkortningar 
Administrativa system  
SLU strävar efter att årsredovisningen ska bygga på 
uppgifter som hämtas ur administrativa system. 
Underlag för resultatredovisning och finansiell 
redovisning är framförallt Ladok (system för 
studiedokumentation), NyA (antagningssystem), 
Landlord (lokaldata), Agresso (ekonomisystem) 
samt Primula (personaladministrativt system). 
Uppgifter om vetenskapliga publikationer hämtas 
från databasen Web of Science.  

Det sker en viss eftersläpning i rapporteringen av 
registrerade studenter och examina på grundnivå, 
avancerad och forskarnivå. Uppgifterna i årsredo-

visningen har därför uppdaterats för jämförelse-
åren. Även efterrapportering och rättning av vissa 
uppgifter i personalsystemen såsom disputations-
datum medför att uppgifter för tidigare år har 
justerats i förhållande till tidigare årsredovisningar. 

Uppgifter om vetenskapliga publikationer är preli-
minära för 2016. Uppgifterna avseende jämförelse-
åren har justerats med uppdaterade uppgifter. 

 

Indexuppräkning 
Ekonomiska uppgifter redovisade i resultat-
redovisningen är inte indexerade. 

 

 

Definitioner 

Förutom nedan redovisade definitioner har Univer-
sitetskanslersämbetets begreppsmanual för hög-
skoleområdet använts. 

Aktiva forskarstudenter: Forskarstudenter med 
en aktivitetsgrad om minst 1 procent. 

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

Beräknade examina: Omräkning av licentiatexa-
mina 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 licentiat-
examen ger en halv poäng. 

Doktorandanställning: 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 stats-
anslag, exempelvis medel från forskningsråd, stat-
liga myndigheter och verk, stiftelser, privata före-
tag, forskningsuppdrag, EU samt övriga finansiärer. 

Forskare: biträdande forskare, forskningskoordi-
nator, forskare, forskningsledare, fältentomolog, 
fältmykolog, fältpatolog, gästforskare, marinbiolog 
och postdoktor. 

Forskningsbidrag: Medel för forskning från 
extern finansiär där bidragsgivaren inte kan 
förbehålla sig rätten till resultaten.  

Fältnormerad medelcitering: Bibliometriskt mått 
som innebär att antalet vetenskapliga citeringar 
normeras och medelvärdet beräknas.  

Helårsprestation (hpr): Summa avklarade hög-
skolepoäng på kurs/delkurs under en viss period 
dividerat med 60. 

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

Högskolepoäng (hp): Från och med hösten 2007 
är ett läsår 60 högskolepoäng.  
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Licentiatexamen: Examen inom utbildning på 
forskarnivå som avser etapp om minst 120 hög-
skolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng ska 
utgöras av avhandling.  

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

Lärare: professorer, universitetslektorer, merite-
ringsanställningar, tillsvidareanställda forskare och 
adjunkter. 

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 1 
procent.  

Platser, utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå: Hur många sökande som planeras att antas 
till viss utbildning. 

Prestationsgrad: Antalet helårsprestationer (hpr) 
dividerat med antalet helårsstudenter (hst). 

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

Årsarbetare: Antalet anställda personer omräkna-
de till heltidsarbetande. Omräkningen innebär att 
deltidsanställd personal ingår i summa antal 
personer med den procentandel av en heltidsanställ-
ning som deras anställning utgör. En halvtidsan-
ställd person ingår således i summan som 0,5 års-
arbetskraft. Tjänstledig personal ingår inte. (Till 
skillnad från medeltal anställda.) 

 

 

Förkortningar som förekommer i kapitel 5 Fortlöpande miljöanalys 

CBD: Convention on Biological Diversity 

CLRTAP: Convention on Long-range 
Transboundary Air Pollution 

EEA: European Environment Agency 

Helcom: Helsinki Commission – Baltic Marine 
Environment Protection Commission – Konvention 
om skydd av Östersjöområdets marina miljö 

Ices: International Council for the Exploration of 
the Sea – Internationella havsforskningsrådet 

ICOS: Integrated Carbon Observation System 

ICOS-ERIC: European Research Infrastructure 
Consortium 

ICP Waters: International Cooperative Programme 
on Assessment and Monitoring Effects of Air 
Pollution on Rivers and Lakes 

IUCN: International Union for Conservation of 
Nature 

Nav: Kompetenscentrum för näringsläckage i 
avrinningsområden (tidigare SLU VattenNav) 

Ospar: Commission for the protection of the 
marine environment of the North-East Atlantic – 
Konventionen för skydd av den marina miljön i 
Nordostatlanten 

PEP: Pan European Phenology Project 

PLC 6: Sixth Pollution Load Compilation 

SoE: State of the Environment 

Smed: Svenska miljöemissionsdata 
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