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Rektor har ordet 

Under 2017 fyllde SLU 40 år. Mer exakt skedde 
detta 2017-07-01, men vi firade födelsedagen 
framför allt under hösten, då vi hade flera 
dedikerade evenemang. SLU:s rötter går ända 
tillbaka till 1776, då den första utbildningen i 
veterinärmedicin organiserades i Skara av en av 
Linnés lärjungar. Mycket hann sedan hända innan 
Lantbruks-, Skogs- och Veterinärhögskolorna med 
fler slogs samman för att bilda SLU 1977, och 
mycket har hänt även sedan dess. I samband med 
firandet av våra 40 år publicerade vi en bok om 
SLU:s korta historia (von Bothmer, Nilsson & 
Carlsson 2017) och även en historisk studie om 
skedena inför SLU:s tillkomst (Lundin 2017). 
Dessa skrifter är värdefulla för den som vill lära sig 
mer om SLU. 

Det moderna SLU är inte endast ett framstående 
lantbruksuniversitet, utan idag även ett miljö-
universitet av hög klass. Det senare speglar förstås 
den ökade medvetenheten om miljöfrågor. 
Brukandets produktions- och miljöperspektiv måste 
vägas samman. När vi diskuterar lantbrukets djur 
och sport- och sällskapsdjur måste även etiska 
aspekter övervägas.  

Dessa avvägningar mellan olika intressen och mål 
kräver mycket kvalificerade diskussioner och 
kommunikation mellan forskargrupper, med 
studenter och med målgrupper i det omgivande 
samhället. Under 2017 formerades våra nya 
framtidsplattformar (som beslutades 2016), 
Framtidens mat, Framtidens skog, Framtidens 
städer och Framtidens djur, natur och hälsa. De är 
nu våra starka arenor för dialog och kommunik-
ation rörande livsviktiga framtidsfrågor. 

Vi har haft omfattande samarbeten med andra 
myndigheter och aktörer. Under 2017 diskuterade 
vi en ny modell för samarbete med Naturvårds-
verket och Havs- och vattenmyndigheten, och 
skrev avtal med dem som innebär att vi inrättar 
dedikerade grupper för samverkan; vi har sedan 
tidigare en sådan samverkan med Skogsstyrelsen. 
En diskussion i samma riktning har även påbörjats 
med Jordbruksverket. Vi var dessutom det första 
universitetet som skrev under avtalet om att bidra 

till myndigheters samverkan för att uppnå målen i 
FN:s Agenda 2030.  

Vi började 2017 sjösätta ett program för industri-
doktorander inom livsmedelssektorn, vilket är 
stimulerande, inte minst eftersom vi gör det 
tillsammans med näringen. Vi har också fått en 
innehållsrik översyn av satsningen på samverkans-
lektorer och vi har startat en bred intern diskussion 
kring hur vi som universitet ska utveckla vår sam-
verkan med den gröna sektorn och resten av sam-
hället. Under året beslutade dessutom regeringen 
att ge oss ett större permanent tillskott för att driva 
ett kompetenscentrum för växtförädling med fokus 
på jordbruks- och trädgårdsväxter (Grogrund). 

Vi arbetar systematiskt med att förbättra oss. Under 
2017 påbörjades arbetet med utvärderingen 
Kvalitet och Nytta 2018, KoN2018, en utvärdering 
av vår forsknings kvalitet och bidrag till omgivande 
samhället. Likt sin föregångare KoN2009 kommer 
den att bestå i självvärderingar, bibliometriska 
analyser och granskningar med hjälp av paneler 
med externa experter. Kon2018 lägger mer tyngd 
än föregångaren på att forskargrupperna beskriver 
sina visioner för framtiden. I linje med ledningens 
budskap om vikten av att uppnå kritisk massa har 
forskarna 2017 formerat sig i drygt 60 grupper, 
vilket kan jämföras med 130 inför KoN2009. 

SLU rankas fortsatt som ett mycket bra universitet 
att studera vid. Veterinär- och djursjukskötar-
programmen har fortfarande mycket högt söktryck, 
och många söker även till våra utbildningar för 
landskapsarkitekter. Samtidigt har hortonom-, 
agronom- och jägmästarprogrammen svagt 
söktryck. Vi har under 2017 satsat mer medel än 
tidigare på att analysera varför, och på att aktivt 
marknadsföra våra utbildningar via nya kanaler.  

SLU-studenter hör till de studenter i landet som är 
mest nöjda med sin utbildning, bl.a. avseende 
tillgänglighet och stöd från lärare, diskussions-
klimatet, studentinflytandet, studentsamarbetet, och 
forskningsanknuten undervisning. Många fler unga 
människor borde hitta till oss! Som ett led i detta 
har styrelsen beslutat om två nya fakultets- och 
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ortsövergripande masterprogram i ”Sustainable 
Food Systems” och ”Plant Biology for Sustainable 
Production”, samt om ett Ultuna-baserat 
masterprogram i Landscape Architecture for 
Sustainable Urbanisation. 

Styrelsen har också beslutat om en modernisering 
och utveckling av hortonomprogrammet genom att 
integrera de tre första åren med trädgårdsingenjör - 
odling och därtill erbjuda ett nytt masterprogram i 
”Horticultural Science”.  

Fortlöpande miljöanalys firade 20 år som egen 
verksamhetsgren med en välbesökt temadag om 
klimat med en tillhörande utställning ”Vattnet 
kommer”. Utvecklingen av verksamheten fortsätter 
med aktuella underlag för samhällets besluts-
processer, utveckling av metoder som leder till 
effektivare miljöövervakning och miljöanalys och 
genom att stödja regeringens satsningar inom 
ramen för projektet Digitalt Först. 

Under 2017 tillsattes en vice-rektor med ansvar för 
internationella relationer för att förstärka och 
samordna SLUs strategiska arbete kring 
internationalisering inom forskning och utbildning. 
SLU bidrog aktivt till regeringens arbete med 
Agenda 2030, bland annat genom en uppmärk-
sammad utställning om selektiva fiskemetoder på 
FN- konferensen ”Oceans” som Sverige och Fiji 
genomförde i New York i juni. SLU Global 
koordinerade ett etiopiskt ministerbesök i Sverige 
och ett reciprokt svenskt besök i Etiopien med syfte 
att mobilisera brett svenskt stöd för utveckling av 
den etiopiska skogsnäringen.  

SLU:s ekonomiska resultat för 2017 blev -72 
miljoner SEK. Det visar att styrelsens beslut inför 
2017 att öka användningen av tilldelade medel och 
därmed minska överskottet av kapital har haft 
önskad effekt, och är ett tydligt trendbrott. Vi har 
således använt mer medel än under de närmast 
föregående åren för att nyanställa personal, främst 

postdoktorer och biträdande universitetslektorer, 
det vill säga så kallade meriteringsanställningar. 
Personalstyrkan (räknad som årsarbetare) har ökat 
med 3 procent, vilket är mycket glädjande. 

Under 2017 har vi ökat insatserna rörande 
metoderna och målen för vårt arbete för ökad 
jämställdhet i linje med regeringens uppdrag 
rörande jämställdhetsintegrering. Motivationen i 
det arbetet höjdes av avslöjanden i samband med 
kampanjen #metoo med berättelser om trakasserier 
inom högskolan och de sektorer vi utbildar för. 
Kampanjen handlar framför allt om grova 
trakasserier, men lyfter samtidigt frågan om mer 
subtil diskriminering är vardagsmat. Vi ser att 
könsfördelningen är jämn bland doktorander, 
postdoktorer, biträdande universitetslektorer och 
universitetslektorer, men att män är tydligt 
överrepresenterade bland professorer (71 procent) 
och bland högre chefer. Av de 10 professorer som 
anställdes 2017 var 4 kvinnor, vilket betyder en 
obetydlig förändring i rätt riktning. 

Mer positivt var de karriärbidrag som vi delade ut 
för första gången 2017. I det fallet bestämde vi att 
fakulteterna skulle nominera lika många kvinnor 
och män som kandidater. Ansökningarna utvärd-
erades sedan med hjälp av forskningsrådet 
FORMAS. Utfallet blev bidrag till 5 kvinnor och 5 
män. Bidragen är även intressanta utifrån 
perspektivet att de ges till 5 personer som 
disputerade för 6-10 år sedan och till 5 personer 
som disputerade för 10-20 år sedan. Detta görs för 
att stödja personer i det som vi vet är särskilt 
kritiska skeden av karriären. Ett styrelsebeslut 2017 
om ökad finansiering av lärare och forskare via 
statsanslaget ökar därutöver tryggheten för dessa 
grupper mer generellt. 

Slutligen vill jag tacka SLU:s medarbetare och 
studenter för alla fantastiska insatser för 
universitetets utveckling under 2017! 

 

 

Peter Högberg 
Rektor
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RESULTATREDOVISNING 

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 ansvars-
tagande.  

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 fattade SLU:s styrelse 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 
inriktningsdokumenten 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,  
• forskningsinfrastruktur,  
• samverkan med omgivande samhälle samt  
• vårt gemensamma SLU.  

Under perioden ska SLU satsa på fyra universitets-
gemensamma forskningsområden, nämligen:  

• biobaserade material och bränslen,  
• hållbar och säker livsmedelsförsörjning, 
• ekonomi samt  
• betydelsen av naturupplevelser och 

sällskapsdjur för människans hälsa och 
välbefinnande.  
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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 ett 
trettiotal 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 (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.  

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 
”One health” (En värld – en hälsa, se avsnitt 6.4). 

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 
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 

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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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 
miljöarbete (se avsnitt 8.3). 
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2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
SLU:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå ska uppfylla högt ställda vetenskapliga och pedagogiska 
kvalitetskrav och möta samhällets behov av kompetens inom universitetets 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 utbildningarna.  

2.1 Utbildningsutbudet

Utveckling av utbildningsutbud 

SLU har fattat beslut om grundläggande principer 
som ska gälla samtliga utbildningsprogram. Alla 
utbildningar ska ämnesmässigt utgå från SLU:s 
verksamhetsidé och -områden enligt regeringens 
uppdrag, och de ska vara efterfrågade av studenter 
och arbetsliv. De studenter som SLU utbildar ska 
förberedas för ett långt yrkesliv på en global arbets-
marknad. Utbildningarna ska ha en tydlig 
forskningsanknytning och ge studenter ett veten-
skapligt synsätt. Därtill ska lärarkompetensen vara 
hög och utbildningarnas ekonomi hållbar. 

Många av de studenter som utbildas vid SLU 
kommer att arbeta med globala samhällsutman-
ingar, som t.ex. klimatförändringar, mat- och 
vattenförsörjning samt djurs och människors hälsa. 
Dessa samhällsutmaningar kräver i ökande ut-
sträckning mång- eller tvärvetenskapliga arbetssätt. 
För att ge studenterna en god grund för sin framtida 
yrkesutövning behöver därför inslagen av mång- 
och tvärvetenskap öka i flera av SLU:s utbild-
ningar, liksom aspekter av en biobaserad och 
cirkulär ekonomi.  

I SLU:s strategiska inriktningsbeslut från 2016 
poängteras att utbildningar som har en särskilt 
viktig roll för den nationella kompetens-
försörjningen inom SLU:s sektorer (se nedan) ska 
prioriteras. Därtill bör, vid utökning av SLU:s 
utbildningsutbud, prioritet ges till utbildningar som 
genomsyras av ett mång- och tvärvetenskapligt 
förhållningssätt samt utbildningar inom tre 
utpekade områden: 1. odling, växtbiologi, 

vattenbruk; 2. livsmedel; 3. förvaltning av natur-
resurser i såväl samhällsvetenskapligt som natur-
vetenskapligt perspektiv. 

I linje med ovanstående har SLU under 2017 
beslutat om följande nya utbildningsprogram inför 
läsåret 2018/19: 

• Sustainable Food Systems – Master’s 
programme som en fakultets- och 
ortsövergripande utbildning. 

• Plant Biology for Sustainable Production 
– Master’s programme som en fakultets- 
och ortsövergripande utbildning.  

• Horticultural Science – Master’s 
programme med Alnarp som studieort.  

• Landscape Architecture for Sustainable 
Urbanisation – Master’s programme med 
Uppsala som studieort. 

SLU har ambitionen att öka antalet studenter på 
avancerad nivå. De nya masterprogrammen är 
viktiga för att nå detta mål. Utbildning på 
avancerad nivå ger expertkunskaper, vilket 
universitetet bedömer kommer att efterfrågas i 
större utsträckning på en framtida arbetsmarknad.  

SLU strävar efter att öka det nätbaserade lärandet, 
som idag utgör ett litet inslag i utbildningsutbudet 
(2017: 142 helårsstudenter, motsvarande 4 
procent). Motivet till en sådan ökning är framför 
allt att nätbaserat lärande möjliggör för nya student-
grupper, i synnerhet yrkesverksamma, att ta del av 
SLU:s utbildningar. Två av de nya master-

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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programmen ska i hög grad genomföras ortsöver-
gripande där distanspedagogik blir ett viktigt 
inslag. 

Efter tidigare anslagsminskning har SLU nu ett 
programfokuserat utbildningsutbud, där kärnan är 
yrkesprogrammen. I och med att SLU:s anslag 
fr.o.m. 2016 har återgått till den tidigare nivån finns 
nu utrymme för att öka antalet fristående kurser. I 
inriktningsdokumentet för 2017–2020 tydliggörs att 
SLU ska satsa på fler fristående kurser. Under 2017 
har ett arbete intensifierats med att utreda hur SLU 
kan öka möjligheterna för, och synliggöra att, 
generella examina kan uppnås inte bara genom att 
följa ett specifikt program utan också genom att 
välja fristående kurser.  

SLU strävar efter att bidra till livslångt lärande. Ett 
ökat antal fristående kurser lyfter fram SLU:s 
spetskompetens inom olika områden, och kan 
därmed bidra till det livslånga lärandet för 
människor som verkar inom den gröna sektorn. 

Samverkan med omgivande samhälle 

Samverkan är viktigt för att göra studenternas 
arbetslivskontakter till en integrerad del av 
utbildningen och för att återföra information till 
SLU om t.ex. om arbetsmarknadens förväntningar 
på utexaminerade studenter. SLU har därför 
beslutat att utveckla och tydliggöra de externa 
kontakterna. Varje program ska ha ett genomtänkt 
koncept för samverkan med den sektor och den 
bransch som utbildningen är fokuserad mot. För 
SLU är syftet att underlätta för studenter att få 
kvalificerade arbeten, samtidigt som det för 
arbetsgivarna är angeläget att studenterna får 
relevant arbetslivserfarenhet och insikt i branschens 
förutsättningar redan under sin utbildning. Under 
2017 har flera aktiviteter arrangerats kring bl.a. 
trädgårds- och agronomutbildningarna med syftet 
att utbyta information och att diskutera utveckling-
sbehov och möjligheter att samverka för att öka 
intresset för utbildningarna. (Se även avsnitt 2.10) 

2.2 Rekrytering
SLU behöver både öka och bredda rekryteringen av 
studenter av flera skäl; för att möta arbetsmark-
nadens efterfrågan, motverka den sneda köns-
fördelningen inom flera av utbildningarna, få 
antagning i konkurrens samt för att säkerställa den 
långsiktiga kompetensförsörjningen till SLU:s 
forskningsämnen. En ökad utbildningsvolym är 
också önskvärd för att få bättre balans mellan 
verksamhetsgrenarna forskning och utbildning. 
Vissa av SLU:s utbildningsprogram är bland de 
mest eftersökta i Sverige, för andra har SLU under 
lång tid inte lyckats rekrytera tillräckligt många 
studenter för att fylla platserna, trots att det finns ett 
stort behov på arbetsmarknaden. 

Sett i ett längre perspektiv är studenternas efter-
frågan 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.  

Demografiska orsaker och en god arbetsmarknads-
situation är en förklaring bakom det minskade 
antalet studenter. Under de senaste fem åren har 
antalet sökande (utan tidigare högskolestudier) till 
SLU:s utbildningar minskat med 4 procent vilket 

kan jämföras med genomsnittet för Sveriges alla 
universitet och högskolor där minskningen för 
motsvarande period varit 7 procent. Tabell 1 och 2 
visar att SLU:s kapacitet för närvarande är större än 
efterfrågan på utbildningsplatser (antal platser 
minskat med antal antagna) både på grund- och 
avancerad nivå. Den interna riskanalysen har också 
under flera år identifierat studentrekrytering som en 
prioriterad risk (se kapitel 15). SLU har därför 
förstärkt resurserna för rekrytering under både 
2015, 2016 och 2017. Beslut har även tagits för att 
ytterligare intensifiera utbildningsutveckling och 
studentrekrytering inför kommande läsår. Sats-
ningarna sker i huvudsak på bred front, men med 
kompletterande, specifika insatser där behovet är 
särskilt stort. Som exempel kan nämnas agronom-
programmen och de skogliga utbildningarna. 

Behörighetsgivande utbildningar 

SLU har särskilda medel för att bedriva skogligt 
basår som består av de praktiskt inriktade 
gymnasiekurserna som krävs för skogsmästar-
programmet. SLU har också ett samarbete med 
Umeå universitet om ett antal platser på natur-
vetenskapligt basår som ger behörighet till jäg-
mästarprogrammet. Härutöver ger SLU en 
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bastermin, Nyckel till natur och miljö, som vänder 
sig till elever som gått högskoleförberedande 
program men som saknar naturvetenskapliga 
ämnen från gymnasiet. 

Program som börjar på grundnivå 

Yrkesutbildningarna utgör basen i de utbildningar 
som börjar på grundnivå. Söktrycket varierar 
kraftigt mellan utbildningarna; de som handlar om 
djur är alltjämt mest populära. Ungefär hälften av 
alla ansökningar gäller djursjukskötare och 
veterinär. Andra populära utbildningar är trädgårds-
ingenjör och landskapsarkitekt.  

Många söker flera utbildningar vid SLU, därför är 
det intressant med antalet behöriga sökande indi-
vider. Tabell 1 visar totalt antal sökande behöriga 
individer till minst ett program på grundnivå. 
Ökningarna mellan 2013 och 2014 gäller framför 
allt de utbildningar som flyttat från Skara till 
Uppsala. Därefter är trenden minskande avseende 
antalet individer som söker SLU:s utbildningar på 
grundnivå. Över tid är det också allt fler program 
som inte har några reserver efter andra urvalet. 
Detta hänger bl.a. samman med små årskullar i den 
ålder studenter påbörjar sina utbildningar; trenden 
är densamma vid nästan alla andra universitet och 
högskolor. Könsfördelningen återspeglar att SLU 
har fler platser på kvinnodominerade utbildningar. 
På enskilda utbildningar kan fördelningen vara 
ännu mer sned. 

 
Tabell 1. Sökande och antagna till program som börjar på grundnivå 2013–2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal behöriga sökande individer 6 185 6 356 5 895 5 746 5 674 

      andel kvinnor/män (%) 75/25 76/24 78/22 75/25 74/26 

Antal platser* 990 1 042 1 003 1 001 1 045 

Antal antagna 1 028 978 1 050 1 124 998 

      andel kvinnor/män (%) 68/32 68/32 68/32 66/34  67/33 
Källa: Lins (Ladok) 
*) beskriver möjlig kapacitet 

 

Program som börjar på avancerad nivå 

Programmen på avancerad nivå (masterprogram) 
ges i huvudsak på engelska. Inför höstterminen 
2017 har SLU utlyst dessa program i både den 
internationella masterantagningen och i den 
ordinarie antagningsomgången. Som framgår av 
tabell 2 ökade antalet sökande totalt sett betydligt, 
varav 852 anmälde sig i den ordinarie antagnings-
omgången. Det ser ut som att förfarandet samman-
taget har genererat ett större urval till master-
programmen. Av befintliga uppgifter kan man dock 
inte utläsa hur många som sökt i båda omgångarna.  

För program på avancerad nivå redovisas både 
antalet antagna och registrerade. Andelen som 
påbörjar den utbildning de antagits till skiljer sig 
avsevärt mellan svenska och utländska sökande. 
Antalet som faktiskt påbörjar en utbildning 
(registrerade) har ökat under perioden och är nu på 
samma nivå som innan avgifternas införande.  

Könsfördelningen är jämnare bland de registrerade 
på avancerad nivå än på grundnivå, även på 
enskilda program

.
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Tabell 2. Sökande och antagna till program som börjar på avancerad nivå, 2013–2017 

 2013 2014 2015 2016 
 

2017* 
(int.master+ht17) total 

Antal sökande 1 794 2 318 2 198 2 829 (2708  + 852) 3 560 

Antal behöriga sökande** 682 862 740 999 (492 + 671) 1 163 

Antal platser***   365 365 425 

Antal antagna 329 425 411 426 (400 + 208) 608 

Antal registrerade 182 215 206 191 226 

      andel kvinnor/män (%) 
66/34 63/38 64/36 57/43 61/39 

Källa: Lins (Ladok), NyA 
*) Hösten 2017 gjordes antagning till masterprogrammen både i den internationella masteromgången och den ordinarie 
höstantagningen. 
**) I den statistik SLU har tillgång till saknas uppgifter om könsfördelning avseende sökande på avancerad nivå  
***) beskriver möjlig kapacitet 

2.3 Reell kompetens 

SLU beviljades under 2017 medel för att medverka 
i fortsättningen av den nationella pilotverksam-
heten för bedömning och validering av reell 
kompetens. SLU har aktivt deltagit i alla work-
shops och möten som Universitets- och högskole-
rådet haft i frågan samt initierat ett regionalt 
nätverk för erfarenhetsutbyte kring reell kompe-
tens. 

Den bedömning av reell kompetens för antagning 
och tillgodoräknande som genomförs inom SLU 
har kartlagts, och ramarna för en SLU-gemensam 
framtida modell börjar växa fram i denna komplexa 

fråga. Modellen bygger, förutom på erfarenheter 
från SLU och andra lärosäten, också på kart-
läggning av studenter som vid ansökan till SLU 
åberopat reell kompetens. Inom SLU pågår 
dessutom ett internt förankringsarbete med 
informations- och utbildningsinsatser. 

SLU medverkar i två projekt för att samordna och 
effektivisera tidiga steg i valideringen av reell 
kompetens. Det ena drivs av Arbetsförmedlingen i 
Uppsala, det andra är ett samverkansprojekt i 
Skåne. (Se även avsnitt 2.8)

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 2017 redovisar SLU 
3 737 helårsstudenter. Bedömningen är att 
minskningen nu har planat ut. Efter att SLU:s 

anslag återgick till en högre nivå 2016, har univer-
sitetets ambition varit att öka utbildningsvolymen. 
Långa planeringshorisonter för att inrätta och 
marknadsföra nya utbildningar gör det dock svårt 
att påverka utbildningsvolymen i önskad takt. 

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

Återrapportering: SLU ska redovisa antal helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå samt antal studenter på forskarnivå. Redovisningen ska ske uppdelat på 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom utbildningsuppdraget. 

Återrapportering: I årsredovisningen ska SLU redogöra för hur arbetet med bedömning av reell kompetens 
utvecklas. Redovisningen ska också innefatta hur SLU har bidragit till Universitets- och högskolerådets 
arbete inom ramen för det nämnda uppdraget. 
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Regeringens mål är att SLU:s utbildningsvolym ska 
uppgå till totalt 12 000 helårsstudenter under 
perioden 2016–2018, vilket innebär ett årligt 
genomsnitt om 4 000 helårsstudenter. SLU skulle 
behöva öka sin utbildningsvolym till 4 518 hst 
under 2018 för att nå regeringens treåriga mål för 
perioden 2016–2018. SLU arbetar aktivt med att 
åstadkomma den volymökning som behövs för att 
möta det målet, framför allt genom att utveckla 
utbildningsutbudet (se avsnitt 2.1). Universitetet 
arbetar också för att öka studentrekryteringen till 

befintliga program och en aktivitets- och handlings-
plan har upprättats för detta.  

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 
totalt sett en något högre prestationsgrad än män 
(kvinnor 90 procent, män 87 procent). 

 
Tabell 3. Helårsstudenter och helårsprestationer 2013-2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Helårsstudenter      

Grundnivå 2 639 2 601 2 542 2 494 2 492 

Avancerad nivå 1 198 1 204 1 217 1 202 1 205 

Ej nivåklassade kurser* 43 33 52 50 40 

Totalt 3 879 3 838 3 812 3 745 3 737 

Helårsprestationer      

Grundnivå 2 419 2 421 2 379 2 286 2 240 

Avancerad nivå 1 096 1 119 1 129 1 088 1 064 

Ej nivåklassade kurser* 8 9 17 5 6 

Totalt 3 523 3 550 3 525 3 379 3 310 

Prestationsgrad (%)      

Grundnivå 92 93 94 92 90 

Avancerad nivå 91 93 93 91 88 
Källa: Lins (Ladok) 
Anm. Helårsstudenter uppdelade per kön redovisas i tabell 6. 
*Ej nivåklassade kurser avser nästan enbart utbytesprogram. 

2.5 Utfärdade examina 
Antalet utfärdade examina under en tidsperiod är 
fler än 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. Skälet är att 
några av de yrkesexamina som SLU får utfärda inte 
formellt sett har anpassats till 2007 års examens-
ordning. Utbildningarna som leder till SLU:s två-
åriga yrkesexamina ges därför som treåriga 
kandidatprogram, så att det är möjligt för studenter 
att avlägga en treårig generell examen i tillägg till 
yrkesexamen. Också agronomutbildningen är 
förlängd med en termin i förhållande till agronom-
examen, för att ge studenter möjlighet att även 
avlägga en masterexamen.  

Eftersom det förekommer ”dubbla examina” är 
antal examinerade individer ett bättre mått på 
utflödet från utbildningarna. Under 2017 har totalt 

cirka 800 individer avlagt minst en examen, de 
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. 

Antalet examinerade individer minskar över fem-
årsperioden. Minskningen gäller både utbildningar 
som börjar på grundnivå och de examina som ut-
färdas utan programantagning. Variationer i antalet 
examinerade hänger samman med variationer i 
antalet nybörjare tidigare år. Eftersom många 
utbildningar är långa tar det i normalfallet flera år 
innan ökade eller minskade antal nybörjare syns i 
statistiken över antalet examinerade. Minskningen 
av examinerade utan programantagning återspeglar 
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utvecklingen på nationell nivå; en större del av 
högskoleutbildningen är numera programbunden.  

 
Tabell 4. Utfärdade examina samt examinerade individer, totalt samt andel kvinnor och män (%) 2013–2017. 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Utbildning som börjar på grundnivå           

Antal examina 1032 932 1004 902 869 

Antal individer 763 726 783 690 653 

    varav kvinnor/män % 70/30 69/31 72/28 70/30 72/28 

Utbildning som börjar på avancerad nivå           

Antal examina 112 76 108 125 114 

Antal individer 111 75 108 123 114 

    varav kvinnor/män % 60/40 55/45 64/36 63/37 68/32 

Utan programantagning*           

Antal examina 100 62 70 44 39 

Antal individer 95 62 70 44 39 

    varav kvinnor/män % 60/40 60/40 66/34 52/48 74/26 

Totalt antal examina 1244 1070 1182 1071 1022 

Totalt antal individer 962 858 954 853 798 

    varav kvinnor/män % 68/32 67/33 70/30 68/32 71/29 

Antal "dubbla examina" 282 212 228 218 224 

    varav kvinnor/män % 68/32 66/34 71/29 69/31 62/38 

Antal examina/individ 1,29 1,25 1,24 1,26 1,28 
Källa: Lins (Ladok) 
 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 

SLU:s mål är att utbildningarna ska vara attraktiva 
både i ett nationellt och internationellt perspektiv. 
Enligt universitetets strategi ska internationaliser-
ingen i utbildningen förstärkas, bland annat genom 
främjande av personal-, lärar- och studentutbyten. 
Enligt SLU:s riktlinjer ska internationella aspekter 
och perspektiv ingå i undervisningen i alla SLU:s 
utbildningsprogram. 

Masterprogrammen har en stor andel utländska 
studenter, vilket är betydelsefullt för SLU:s strävan 
att skapa en studiemiljö med internationell bredd. 

För att ge möjlighet att fördjupa sig i globala 
utvecklingsfrågor erbjuder SLU från 2017 ett 
tvärvetenskapligt internationellt kurspaket i 
samarbete med ett partneruniversitet i ett 
låginkomstland: Working with local natural 
resource management in low-income countries. 
Kurspaketet är webb- och fältbaserat och för-
kunskapskraven öppnar för studenter också utanför 
SLU. Detta skapar internationell bredd med 
deltagare från många olika delar av världen.

Återrapportering: I årsredovisningen ska den studieavgiftsfinansierade verksamhetens omfattning 
redovisas. Redovisningen 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 
utbytesavtalsverksamheten. 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, men ser ut att 
nu stabiliseras. Det är särskilt inom Erasmus-
programmen och Nordplus som minskningen skett. 
Nedgången beror dels på avveckling av utbytes-
avtal som inte har kunnat utnyttjas ömsesidigt, dels 
på ett minskat kursutbud på engelska på rätt nivå 
för utbytesstudenter. 

Antalet utresande studenter har minskat jämfört 
med 2016. SLU har möjlighet att skicka betydligt 
fler studenter på utbyten, men studenterna upplever 
hinder, t.ex. osäkerhet kring tillgodoräknande och 
bundna utbildningsprogram. Under 2017 har många 
studenter hoppat av sent, vilket lett till att antalet 
utresande minskat. 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 utomeurop-
eisk mobilitet (Erasmus+ ICM – International 
Credit Mobility) och tilldelades cirka 330 000 euro 
för lärar-, personal- och studentutbyten under 
perioden 2016–2018. Detta medförde stor aktivitet 
under 2017, särskilt vad gäller inresande studenter 
från tredje land.  

Att göra sitt examensarbete i ett utvecklingsland 
via Minor Field Studies (MFS) är fortfarande 
populärt bland SLU:s studenter, även om Sida har 
minskat antal stipendier. År 2017 beviljades 30 
MFS-stipendier till SLU-studenter, varav 21 
nyttjades 2017. 

Vid sidan av de bilaterala utbytesprogrammen sam-
arbetar 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, och SLU deltar även i det gemen-
samma masterprogrammet EnvEuro. Under 2017 
ökade intresset från SLU:s lärare för att arrangera 
kurser inom det nordiska nätverket Nova, och 

antalet studenter på dessa kurser ökade också. 
Under 2017 koordinerade SLU Nordplusnätverket 
Nova-Bova, som distribuerar medel för lärar- och 
studentutbyten inom Norden och Baltikum. Nova-
Bova fokuserar på kortare vistelser för studenter 
som inte erbjuds utbyte genom Erasmus+. 

 

Avgiftsskyldiga studenter 
Det totala antalet studieavgiftsskyldiga studenter 
motsvarade 56 helårsstudenter 2017 (se avsnitt 
14.2). År 2016 var det totala antalet studenter som 
började på masterprogram åter på ungefär samma 
nivå som innan studieavgifter infördes (se avsnitt 
2.2), men andelen utomeuropeiska studenter var 
betydligt lägre. Inför höstterminen 2017 antogs 60 
avgiftsskyldiga studenter, en stor nedgång jämfört 
med 2016. Av dessa betalade 54 sin avgift i tid, 
varav 26 via stipendier från Svenska institutet, och 
två med stipendium från SLU (via medel från 
Universitets- och högskolerådet); 26 studenter 
finansierade själva sina studieavgifter.  

Under året fick 20 studenter återbetalning på grund 
av sen handläggning eller avslag på ansökan om 
uppehållstillstånd från Migrationsverket. Fördröjda 
besked om uppehållstillstånd har alltså gjort det 
omöjligt för merparten av de avgiftsskyldiga 
studenterna som själva finansierar sina avgifter att 
påbörja sina studier i tid, med tomma studieplatser 
och uteblivna intäkter som följd. Trots detta återstår 
34 nyantagna avgiftsskyldiga studenter 2017. SLU 
följer Migrationsverkets tidsplan för rapportering 
av avgiftsskyldiga studenter. Något annat formellt 
systematisk samarbete med Migrationsverket i 
syfte att underlätta för inresande studenter före-
kommer inte.  

Studieavgifternas införande är inte kopplat till det 
minskande deltagandet i utbytesprogram (se tabell 
5). Avgifterna har inte heller påverkat SLU:s lång-
siktiga strategi för utbytesavtal med utländska 
lärosäten.
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Tabell 5. Antalet inresande och utresande studenter på utbytesprogram 2013–2017. 

Inresande studenter 2013 2014 2015 2016 2017 

Bilateralt utbyte*  57 40 33 28 42 

Erasmus Mundus Action I**) 60 49 26 22 6 

Erasmus Mundus Action II*) 4 1 1    

Erasmus 172 166 160 152 148 

EU – tredjeland* 6 2   14 

Nordplus 16 32 8 17 8 

Nordnatur          

Linneaus Palme* 14 5 10 2 4 

Totalt antal inresande  329 295 238 221 222 

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

Inresande studenter, andel kvinnor/män 59%/41% 58%/42% 63%/37% 64%/36% 63%/37% 

Utresande studenter 2013 2014 2015 2016 2017 

Bilateralt utbyte 30 30 38 38 33 

EU – tredjeland* 6        

Erasmus 39 47 61 62 47 

Nordplus 3        

Nordnatur   1      

Linnaeus Palme  10 4 5    

Totalt antal utresande 88 82 105 100 80 

Minor Field Study (MFS) 55 47 50 24  21 

Utresande (utbyten+MFS), andel av hst 4 % 3 % 4 % 3 % 3 % 

Utresande studenter, andel kvinnor/män 78%/12% 73%/27% 69%/31% 70%/30% 74%/26% 
Källa: Lins (Ladok) 
*Vänder sig enbart till tredjelandsstudenter. 
**Avser program som har studenter både från EU och från tredjeland. 
 

2.7 Kvalitets- och utvecklingsarbete 
SLU arbetar aktivt med kvalitetsutvecklingsfrågor 
och det systematiska kvalitetsarbetet utgår från 
lagstadgade krav, universitetets strategiska mål 
samt studenters, lärares och det omgivande sam-
hällets förväntningar om en utbildning med hög 
kvalitet.  Kvalitetsarbetet är även förenligt med 
internationella krav och principer för kvalitets-
säkring, som exempelvis Standards and Guidelines 
for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area (ESG) vilka har tagits fram inom 
ramen för Bolognaprocessen. Det systematiska 
kvalitetsarbetet ska säkra att utbildningsprocessens 
alla delar uppnår den kvalitet som anges i kvalitets-
standarderna. Kvalitetsarbetet ska stödja en kultur 
där de gemensamma kvalitetsstandarderna är 
utgångspunkten både för utbildningens genom-
förande och för att utveckla stöd- och styrsystem. 

Kvalitetssäkringssystem  

Under 2017 har SLU börjat implementera det 
kvalitetssäkringssystem vars ramverk fastställdes 
av rektor 2016. Kvalitetssäkringssystemets kärna är 
en regelbundet återkommande genomlysning av 
utbildningarna där ett nytt inslag är s.k. kvalitets-
dialoger. Som utgångspunkt i dialogerna används 
utbildningsprogrammens självvärderingar och efter 
dialogen kan beslut fattas om eventuella åtgärder. 
För utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
sker kvalitetsdialogerna mellan utbildnings-
nämnden och programnämnderna.  

Under 2017 har fyra kvalitetsdialoger genomförts 
med fokus på utbildning på grundnivå (två 
program) och avancerad nivå (två program). 
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Resultatet av pilotomgången bedöms huvudsak-
ligen positivt av samtliga inblandade, och efter 
smärre justeringar kommer kvalitetssäkrings-
systemet att tas i reguljär drift från och med 2018. 

Strategiska satsningar 

För att säkerställa att examensmålen uppfylls med 
hög kvalitet är SLU angeläget om att adekvata 
resurser tillförs alla utbildningar. Utöver den 
ordinarie anslagsfördelningen har SLU under 2017 
beslutat om ett antal strategiska satsningar som 
syftar till att förstärka basen för den pedagogiska 
verksamheten inom områden som är av särskild 
betydelse för SLU:s utbildningsutbud. Satsning-
arna, som främst har en koppling till SLU:s 
strategi, rymmer såväl på förhand utpekade 
utvecklingsåtgärder som öppna sökbara projekt-
medel. En målsättning är att initiera fler 
utbildningsmotiverade lektorat inom SLU.  

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. Vid sidan 
av kursverksamheten ges konsultation till lärare 
och lärargrupper, expertstöd åt ledning, nämnder 
och råd samt utbildning i pedagogik i internation-
ella projekt. 

SLU har, sedan 2015, infört möjligheten för tills-
vidareanställda lärare att ansöka om titeln excellent 
lärare. Syftet är att främja kvalitén på SLU:s 
utbildningar och stimulera den pedagogiska utveck-
lingen. Genom titeln excellent lärare belönas och 
synliggörs skickliga och pedagogiskt medvetna 
lärare. Under 2017 erhöll fyra lärare titeln. SLU har 
därmed totalt sex lärare med titeln excellent lärare. 
Dessa sex bildar SLU:s pedagogiska akademi och 
utgör ett viktigt stöd för den fortsatta utvecklingen 
av SLU:s utbildningar. 

Under 2017 har SLU arrangerat ett antal olika 
konferenser och workshops för att utveckla utbild-
ning och pedagogik. Pedagogiska luncher har 
genomförts för lärare och forskarhandledare i syfte 
att stimulera den pedagogiska diskussionen inom 
SLU. Drygt 300 personer har deltagit i dessa 
luncher under året.  

En ny pedagogisk rapportserie har initierats där 
lärare och andra kan publicera pedagogiska 
utvecklingserfarenheter och resultat från pedagog-
iska projekt. 

SLU samverkar i pedagogiska utvecklingsfrågor 
med nationella och internationella parter, t.ex. Euro 
League for Life Sciences (ELLS), och olika svens-
ka nätverk. Under 2017 beviljades SLU medel av 
Sida för ett femårigt kapacitetsuppbyggnadsprojekt 
i Mocambique med fokus på kvalitet. Projektet 
genomförs i nära samverkan med Uppsala univers-
itet och syftar bland annat till att utbilda pedagog-
iska utvecklare och fortbilda forskarhandledare.

 

2.8 Jämställdhet och mångfald 
Jämställdhet och mångfald bland studenter har 
under året fått ökat fokus och ett inriktningsdok-
ument för jämställdhetsintegrering har fastställts. 
Tre områden pekas ut som särskilt angelägna att 
arbeta vidare med: studentrekrytering och normer i 
studiemiljön, genus och jämställdhet i undervis-
ningens innehåll och utformning, samt förut-
sättningar för undervisande personal. Medel har 
avsatts för fortsatt arbete med jämställdhets-
integrering. 

De verksamhetsnära lika-villkorsfrågorna, där 
bland annat jämställdhet och mångfald ingår, 

behandlas främst i fakulteternas utskott och i det 
SLU-gemensamma studiesociala rådet. En hand-
lingsplan beskriver ansvarsfördelning och rutiner, 
och arbetet konkretiseras genom uppdrag till 
fakulteter och universitetsadministration.  Lika-
villkorsarbetet följs upp vartannat år genom en 
enkätundersökning av studenternas studiesociala 
miljö.  

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 
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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.  

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 
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.) 

Under året har en arbetsgrupp för integrationsfrågor 
inrättats med uppdrag att hantera universitetsöver-
gripande strategiska frågor kring aktiviteter för 
nyanlända.  

Ett arbete med validering av reell kompetens, i 
samarbete med Universitets- och högskolerådet har 
också tagit fart under året. Ett av huvudmålen är att 
öka möjligheten för nya studentgrupper att söka sig 
till SLU (se även avsnitt 2.3). 

Tilläggsutbildning för utländska veterinärer (se 
avsnitt 2.12) och snabbspår för utbildning till 
djursjukskötare för nyanlända med utländsk 
veterinär- eller djursjukvårdsutbildning pågår.  

Möjligheten att inrätta ett snabbspår eller andra 
alternativa vägar att uppnå kompetens inom det 
agrara växtområdet utreds för närvarande. På 
SLU:s webbplats kan nyanlända få en bakgrund till 
de gröna näringarna i Sverige, under rubriken Är du 
ny i Sverige.  

Samarbetet med Arbetsförmedlingen och de 
skånska lärosätena inom projektet NYAK 
(Nyanlända akademiker) har fått fortsatt 
finansiering. Projektet som syftar till att tidigt 
kartlägga och vägleda nyanlända inför studier och 
arbete, fortsätter därmed (se även avsnitt 2.3). 

Tabell 6. Kvinnor och män inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå 2015-2017 

  2015 2016 2017 

  Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Utbildning på grundnivå, 
helårsstudenter 

1746 795 2541 1696 798 2494 1692 800 2492 

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

Utbildning på avancerad 
nivå, helårsstudenter 

849 370 1219 849 353 1202 855 350 1205 

70% 30%   71% 29%   71% 29%   
Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå, 
helårsstudenter * 

2630 1182 3812 2580 1166 3745 2577 1161 3737 

69% 31%   69% 31%   69% 31%   
Utbildning på 
forskarnivå, aktiva 
studenter ** 

379 267 646 352 258 610 326 237 563 

59% 41%   58% 42%   58% 42%   
Källa: Lins (Ladok) 
* Inklusive helårsstudenter på ej nivåklassade kurser, dvs. framför allt utbytesprogram. 
** Kontinuerlig registrering, även i efterhand, innebär att värden uppdaterats för tidigare år. 

2.9 Studentinflytande 
Studenternas engagemang i utbildningen är viktig 
för att nå en utbildning av högsta möjliga kvalitet. 
SLU har en policy som tydliggör och konkretiserar 

studentinflytandet. Policyn omfattar studenter på 
såväl grund- och avancerad nivå som forskarnivå. 
Inflytandet sker dels genom studentmedverkan i 
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SLU:s olika beslutande och rådgivande organ, dels 
via kursvärderingar och andra studentunder-
sökningar. 

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 
ekonomiskt, dels genom att årligen genomföra 
utbildningsdagar för nytillträdda funktionärer. 

Tillströmningen av medlemmar till SLU:s 
studentkårer har minskat efter kårobligatoriets 
avskaffande 2010. Överlag har dock andelen 
studenter som är medlemmar i respektive kår varit 
tillfredsställande, även om situationen ser olika ut 
för olika kårer. I sin verksamhet ska kårerna före-
träda samtliga studenter, dvs. även dem som väljer 
att stå utanför kåren. 

2.10 Samverkan med arbetslivet
Alla SLU:s utbildningar ska utarbeta och följa 
planer för extern samverkan enligt SLU:s strategi. 
Samverkan är en integrerad del av utbildningarna, 
och sker genom till exempel examensarbeten, 
projektarbeten och praktik. (Se avsnitt 2.1) 

SLU Karriär är en service till studenter och 
doktorander för att underlätta övergången från 
studier till arbetsliv. Nytt för året är en ökad 
satsning på karriärseminarier som utgår från 
studenternas frågor och behov. SLU stöttar också 

studentkårernas verksamhet där kontakter med 
arbetsmarknaden ingår, exempelvis de olika -
kårernas arbetsmarknadsdagar. 

SLU:s alumner är viktiga som ett led mellan 
utbildning och arbetsliv. Under 2017 har alumn-
verksamheten ökat, bland annat med flera åter-
träffar och utnämningen av årets SLU-alumn. 
Satsningen på att inspirera internationella studenter 
att registrera sig som alumner har fortsatt.

2.11 Kompetensutveckling för yrkesverksamma
SLU strävar efter att främja det livslånga lärandet 
för yrkesverksamma inom den gröna sektorn. Den 
största delen av utbildning för yrkesverksamma vid 
SLU sker i form av det som benämns utbildnings-
aktiviteter, t.ex. korta kurser, öppna föreläsningar 
och seminarier. Dessa aktiviteter ingår i SLU:s 
intäkter i uppdragsutbildning, men är inte regelrätt 
uppdragsutbildning i enlighet med förordningen 
(SFS 2002:760). De utgör dock en form av 
kunskapsöverföring som är efterfrågad av näringen.  

Tabell 7 visar antalet helårsstudenter i uppdrags-
utbildning 2013–2017. Med uppdragsutbildning 
avses att uppdragsgivaren köper högskolemässig 
utbildning som bedrivs enligt en godkänd kursplan. 
Under 2017 har det genomförts fyra sådana kurser 
med en omfattning som motsvarar 12 helårs-
studenter.  

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 2013–2017 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Antal hst 10 4 1 2 12 
Intäkter, mnkr 10 9 3 2 4 

Källa: Lins (Ladok, Agresso) 
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2.12 Tilläggsutbildning för utländska veterinärer 

Tilläggsutbildningen för veterinärer med examen 
från land utanför EU och EES-området (Tu-Vet) 
omfattar 120 hp och är sedan hösten 2015 om-
arbetad och förlagd till Uppsala. Utbildningen är 
till delar integrerad med ordinarie veterinär-
utbildning och all klinisk undervisning är förlagd 
till universitetet. Nuvarande studenter har dessutom 
tillgång till ett avancerat kliniskt träningscentrum 
där praktiska moment kan övas på attrapper, vilket 
varit en uppskattad och välutnyttjad tillgång. För 
verksamhetsåret 2017 avsatte SLU 3,8 mnkr till 
denna utbildning. 

Meriteringssystemet för antagning till utbildningen 
är baserat på både formella meriter och intervjuer. 

År 2017 fanns 24 sökande till utbildningen, varav 
de sex med högst meriteringspoäng och uppfyllda 
behörighetskrav erbjöds plats på tilläggs-
utbildningen med kursstart i oktober 2017.  

Totalt har 19 studenter antagits sedan 2015. Våren 
2018 förväntas de som först antogs till den nya 
tilläggsutbildningen att avsluta sina studier. Under 
hösten 2017 har ett arbete påbörjats för att utvärd-
era den nya tilläggsutbildningen samt att anpassa 
tilläggsutbildningens upplägg till veterinärutbild-
ningens utbildningsplan som ändrats från och med 
höstterminen 2017.

 

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 4 
mnkr för år 2017. Sammantaget redovisar utbild-
ning på grundnivå och avancerad nivå ett utgående 
kapital på 15 mnkr, varav -14 mnkr utgörs av djur-
sjukvård. Utbildningarna vid SLU drabbades hårt 
av den reducering av anslaget med 30 mnkr som 
riksdagen beslutade om år 2012 och som gällde för 
åren 2013–2015. Reduceringen av anslaget innebar 
stor påverkan på verksamheten, men från år 2016 
har riksdagen återställt anslagsnivån med hela 
beloppet i prisuppräknat skick. Omställningen av 
verksamheten inom utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå till de nya anslagsramarna inleddes 
under 2016 och har fortsatt under 2017 (se avsnitt 
2.1 och 2.4). 

Avgiftsintäkterna från djursjukvård uppgick totalt 
till 160 mnkr för 2017 (2016: 156 mnkr), varav 64 
mnkr (2016: 58 mnkr) ingår i tabell 8 som utbild-
ning på grundnivå och avancerad nivå. Av intäkter-
na till redovisningsområdet, exklusive avgifter i 
djursjukvården, utgör statsanslaget 95 procent 
(2016: 95 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 2017 jämfört med 
de tidigare åren. 

 

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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Tabell 8. Intäkter, kostnader och finansiering för redovisningsområdet utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2013–2017 
(mnkr)  

  2013 2014 2015 2016 2017 

Balanserad kapitalförändring  -38 -36 -35 -21 11 

Justering av kapital     7 3 0 

Intäkter 515 529 527 578 589 

varav grundutbildning 505 520 524 576 585 

varav uppdragsutbildning 10 9 3 2 4 

Kostnader -513 -528 -520 -549 -585 

varav inom grundutbildning -503 -519 -517 -547 -581 

varav inom uppdragsutbildning -10 -9 -3 -2 -4 

Årets kapitalförändring 2 1 7 29 4 

S:a kapital  -36 -35 -21 11 15 

Källa: Lins (Agresso) 
 
Tabell 9. Finansiering av redovisningsområdet utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 2013–2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Intäkter av anslag 434 449 456 493 499 

Intäkter av bidrag 6 7 7 7 4 

Intäkter av avgifter 75 73 64 79 86 

Källa: Lins (Agresso) 

 

Tabell 10. Kostnad per helårsstudent och helårsprestation 2013–2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Kostnad (tkr) 452 377 451 584 446 080 465 616 490 014 

Antal helårsstudenter 3 879 3 838 3 812 3 745 3 737 

Antal helårsprestationer 3 523 3 550 3 525 3 379 3 310 

Kostnad per helårsstudent (tkr) 117 118 117 124 131 

Kostnad per helårsprestation (tkr) 128 127 127 138 148 
Källa: Lins (Agresso, Ladok) 
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3 Utbildning på forskarnivå 
Enligt universitets strategi strävar SLU efter att doktorer utbildade vid SLU ska vara eftertraktade för sin höga 
kompetens, nationellt såväl som internationellt. För att nå detta mål prioriterar SLU följande: öppen rekrytering; 
en förutsägbar försörjning på en rimlig nivå för den enskilde forskarstudenten; kurser och andra aktiviteter som 
stödjer forskarstudenternas inlärning och träning; utbildningsstrukturer, så kallade forskarskolor, som främjar 
kontakter och diskussioner, vilka i sin tur leder till förståelse av forskningens villkor, sammanhang och 
samhällsroll; pedagogiskt tränade handledare (se avsnitt 2.7); samt avhandlingsarbeten grundade i 
forskningsprojekt med internationell konkurrenskraft.  

3.1 Rekrytering 
En öppen rekryteringsprocess hjälper till att uppnå 
SLU:s mål att rekrytera de bästa forskarstudent-
erna. Lediga utbildningsplatser på forskarnivå 
annonseras mestadels via universitetets hemsidor. 
En del av dem annonseras i dagspress och i inter-
nationella forskningstidsskrifter.  

Rekrytering av nya forskarstudenter sker även i 
samband med internationella forskningssamarbeten 
eller genom att internationella studenter med 

stipendieförsörjning från sitt hemland kontaktar 
presumtiva handledare.  

För att garantera såväl rättssäkerhet för studenterna 
som kvalitetsmålen antas samtliga forskarstudenter 
av fakultetsnämnderna. För att säkerställa 
rättssäkerheten granskar SLU:s utbildnings-
avdelning behörigheten för alla som antas till 
utbildning på forskarnivå.  

3.2 Nyantagna och aktiva forskarstudenter 

Under 2017 antog SLU 116 forskarstudenter (varav 
61 procent kvinnor) vilket är en ökning jämfört 
med antagningen de närmast föregående åren.  

Antalet aktiva forskarstudenter har minskat 
kontinuerligt de senaste fem åren. Under 2017 hade 
SLU 563 aktiva forskarstudenter vilket är en 
minskning med drygt 160 personer sedan 2010. 
Andelen kvinnor, nästan 60 procent, var däremot 
på samma nivå som tidigare år (se tabell 11).  Det 
minskade totala antalet forskarstudenter förklaras 
huvudsakligen av ett större antal examina än antal 
antagna under de senaste åren. 

Studiefinansiering 
Med drygt 70 procent anställda som doktorander är 
doktorandanställning den dominerande försörj-
ningsformen för SLU:s forskarstudenter. Från och 
med 2013 antas inga nya doktorander med utbild-
ningsbidrag som finansieringsform. Antalet med 
stipendieförsörjning (39 personer) minskar för 
sjätte året i rad. Andelen som har övrig finansiering 
ligger på ungefär samma låga nivå som föregående 
år (se tabell 11).  

 

  

Återrapportering: SLU ska redovisa antal helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå samt antal studenter på forskarnivå. Redovisningen ska ske uppdelat på 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom utbildningsuppdraget. 

 



24 SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET   ÅRSREDOVISNING 2017   

Tabell 11. Utbildning på forskarnivå 2013–2017, totalt samt andel kvinnor och män (procent). 

  2013 2014 2015 2016 2017 

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

Forskarstudenter                     

Nyantagna 93 61/39 102 52/48 74 53/47 95 52/48 116 61/39 

Aktiva 722 57/43 712 56/44 646 59/41 610 58/42 563 58/42 

Studiefinansiering*           

Doktorandanställning 513 58/42 492 58/42 445 59/41 427 58/42 398 58/42 

Utbildningsbidrag 8      3  1  

Annan SLU-anställning 64 52/48 79 53/47 81 57/43 75 63/37 51 53/47 

Annan anställning utanför 
högskolan 45 62/38 45 64/36 47 68/32 41 59/41 35 54/46 

Stipendium 67 55/45 69 54/46 59 54/46 44 64/36 39 59/41 

Företagsdoktorand 41 59/41 43 58/42 46 46/54 39 46/54 40 65/35 

Övrig finansiering 45 40/60 39 44/56 32 66/48 47 53/47 49 61/39 

Examina           

Doktorsexamina 85 56/44 111 46/54 121 54/46 132 55/45 100 60/40 
     varav föregåtts av tidigare 
licentiatexamen 3  4  9  6  6  

Licentiatexamen 14  7  13  13  5  

Beräknade examina** 90,5  112,5  123  135,5  99,5  

Studietider, terminer           

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

Lic.examen, nettostudietid 5,7  5,0  6,3  5,4  4,4  
 Källa: Lins (Ladok) 
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 2017 beräknades antal examina till 99,5 
vilket är en minskning jämfört med tidigare år. 
Efter flera år med jämförelsevis många examin-
ationer är minskningen väntad. Såväl antagning 
som examinationer har tidigare visat ett cykliskt 
mönster där några års högre antal följs av några år 
med lägre antal. Begreppet beräknade examina 
grundar sig i att en doktorsexamen, utan en 
licentiatexamen på vägen, ger en poäng. En 
licentiatexamen, eller en doktorsexamen 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 och under 2017 var det fem 
personer. 

Den genomsnittliga nettostudietiden för doktors-
examen var 8,6 terminer år 2017, det vill säga 
något längre än de anvisade åtta terminerna (se 
tabell 11). Resultatet är ändå tillfredsställande med 
tanke på utbildningens individuella karaktär och de 
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risker som finns vad gäller oförutsedda hinder i 
forskningen.  

En kohortanalys, dvs. en analys per årskull, av dem 
som antogs till forskarutbildning under perioden 
2002-2011 ger en översiktlig bild av genomström-
ningen inom utbildningen på forskarnivå (diagram 
1). Varje doktorandgrupp som antogs under samma 
år har följts upp och i tabellen redovisas hur många 
av dessa som avlagt examen och hur många som 

fortfarande är aktiva, eller inaktiva. Av de 1 305 
forskarstuderande som antogs under 10-årsperioden 
har 78 procent avlagt en doktorsexamen och 9 
procent en licentiatexamen. Uppföljningen visar att 
det finns aktiva doktorander även i de äldre 
kohorterna och att det kontinuerligt är ytterligare 
några från de äldre kohorterna som examineras. En 
examinationsgrad runt 82 procent bedöms 
representativ.  

 

Diagram 1. Antagna forskarstudenter 2002-2011, kohortanalys (Andel utfärdade doktorsexamina och andel inaktiva (>2år), per 
antagningsår) 

 
Källa: Lins (Ladok) 
Anm. Uppgifter hämtade ur register t.o.m. januari 2018. Den genomsnittliga nettostudietiden är beräknad genom att dividera 
den sammanlagda nettostudietiden med antalet examinerade under året. Ett fåtal individer som har haft en exceptionellt kort 
nettostudietid har lämnats utanför beräkningen. I gruppen inaktiva ingår de som inte tagit ut en doktorsexamen och som inte har 
rapporterat någon aktivitet under 2016 och 2017, vilket inkluderar några som har tagit ut en licentiatexamen men aldrig har haft 
för avsikt att ta ut en doktorsexamen. 
 

3.4 Jämställdhet och mångfald 
Män och kvinnor har i stort sett samma former av 
studiefinansiering. 71 procent av kvinnor resp-
ektive män var anställda som doktorander. Bland 
övriga försörjningsformer är skillnaderna försum-
bara, tabell 11. 

Forskarstudenter med grundutbildning och erfar-
enhet från andra länder är en viktig del av SLU:s 
internationalisering, och bidrar till SLU:s mål om 
en stark internationell dimension. Enligt nationell 
statistik från SCB var 64 procent av de nyantagna 
forskarstudenterna vid SLU utländska år 2016 
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(Källa: Årsrapport 2016, Universitetskanslers-
ämbetet). Andelen varierar kraftigt mellan åren, 
men andelen har ökat stadigt från runt 35 procent i 

början av decenniet. Drygt 45 procent av de aktiva 
forskarstudenterna har utländsk bakgrund. 

3.5 Kvalitets- och utvecklingsarbete 
Under 2017 har universitetets systematiska 
kvalitetssäkringssystem för SLU:s utbildningar på 
grund-, avancerad och forskarnivå testats i ett 
pilotprojekt. Ett av sex kvalitetsområden, ”Under-
visning och handledning”, granskades utifrån 
gemensamma kvalitetsstandarder (definitioner) 
som är baserade på universitetets strategiska mål, 
värdegrund samt riktlinjer, regler och policy för 
utbildningen. Pilotprojektet resulterade i att 
prorektor bedömde att forskarutbildningen avse-
ende undervisning och handledning i huvudsak 
fungerar tillfredsställande vid alla fakulteterna, men 
att det finns behov av några utvecklingsåtgärder. 

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 univers-
itetsvärlden, 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 

respektive ämnena, leder dessa kurser även till att 
forskarstudenter från olika vetenskapsområden och 
traditioner 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 
antagningsförfarande eller motsvarande.  

Under 2017 startades en ny omgång så att det nu 
finns 14 aktiva forskarskolor vid SLU:s fyra 
fakulteter. 

3.6 Internationellt utbildningsarbete  
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 (se avsnitt 
3.4). 

Vanligen ingår internationella forskningssam-
arbeten 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 

omfattar flera doktorander. Som exempel kan 
nämnas det EU-finansierade programmet Erasmus 
Mundus, där SLU är partneruniversitet i ett 
Erasmus Mundus Joint Doctorate-program: 
European Graduate School in Animal Breeding 
and Genetics.   

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) 
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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 2017 drygt     
1 670 artiklar och ”reviews”, vilket är en ökning 
med drygt två procent jämfört med 2016. Antalet 
utgör en uppskattning baserat på uttag i Web of 
Science i januari 2018 som därefter erfarenhets-
mässigt uppräknats med sju procent beroende på 
eftersläpning i registreringen. Det totala antalet 
publicerade artiklar vid svenska lärosäten ökar med 
knappt fem procent mellan 2016 och 2017 vilket 
gör att andelen artiklar med minst en SLU-
författare minskar något. År 2017 var andelen 5,0 
procent att jämföra med 5,1 procent år 2016.  

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. Mellan 2016 och 2017 har det totala antalet 
helårsarbetare inom ovan nämnda personalgrupper 
ökat med drygt tre procent, vilket är en bidragande 
orsak till att antalet publicerade artiklar fortsätter 
att öka. 

 

Diagram 2 Antal artiklar med minst en SLU-adress 2008-2017* 

 
Källa: Web of Science 
*) 2017 års värde en uppskattning baserad på uttag i Web of Science i januari 2018 och uppräknad med 7 procent. 

 

En analys av 2017 års publicering visar att flest 
artiklar har publicerats inom områdena ekologi och 
miljövetenskap följt av växtvetenskap, skogs-
vetenskap och veterinärmedicin. SLU:s största 

område sett till antal publicerade artiklar är ekologi. 
Drygt 18 procent av alla artiklar som publiceras vid 
SLU görs inom det området.  I syfte att identifiera 
de mest framgångsrika ämnesområdena har andelen 
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artiklar som tillhör de 10 procent mest citerade 
använts.  

På SLU-nivå tillhör 16,8 procent av de veten-
skapliga artiklarna de 10 procent mest citerade 
inom sina respektive ämnesområden. Sett till de 
olika ämnesområdena är växtvetenskap), marin- 
och sötvattenbiologi och ekologi de mest fram-
gångsrika med avseende på andelen topp-10- 
procent-citerade (baserat på artiklar publicerade 
2013-2016). Andra områden där SLU är fram-
gångsrikt och samtidigt står för en relativt stor 
andel av den totala publiceringen i riket är skogs-
vetenskap och miljövetenskap. Observera att 
indelningen i forskningsområden sker i enlighet 
med Web of Science och att dessa inte alltid följer 
de institutions/fakultetsindelningar som finns vid 
SLU. Ett exempel är det framgångsrika området 

växtvetenskap, där forskarna kan ha sin 
organisatoriska 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 växtveten-
skap framhållas. Området har, från en hög nivå, 
haft en ökande andel topp-10-procent-citerade de 
fyra senaste mätperioderna (2009-2012 till och med 
2013-2016). Vidare kan konstateras att marin- och 
sötvattenbiologi har utvecklats väl och ligger på en 
stabil hög nivå sett över en femårsperiod medan 
andelen högciterade artiklar inom området 
veterinärmedicin succesivt minskat från drygt 20 
procent (2008-2011) till knappt 12 procent (2012-
2015). Tabell 12 nedan visar de tio forsknings-
områden som publicerade flest artiklar 2017 samt 
andelen topp-10-procent-citerade artiklar inom 
respektive område. 

Tabell 12. Antal publicerade artiklar för de tio forskningsområden med högst publicering 2017, andelen artiklar som tillhör de 10 
procent mest citerade samt SLU:s andel av rikets publicering inom området 2017. 

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

SLU:s andel av 
rikets publicering 
inom området 4)   

  
Ecology 253 19,4% 36% 
Environmental Sciences 208 14,8% 19% 
Plant Sciences 144 22,4% 46% 
Forestry 115 14,2% 63% 
Veterinary Sciences 106 11,7% 71% 
Agriculture, Dairy & Animal Science 67 11,3% 83% 
Agronomy 60 12,2% 73% 
Biotechnology & Applied Microbiology 59 17,4% 15% 
Marine & Freshwater Biology 56 19,4% 36% 
Environmental studies 55 14,1% 15% 

Källa:InCities (Web of Science) 

1) Indelning enligt Web of Science, engelska benämningar 
2) Avser uttag t o m 2017-11-30 
3) Andelen av artiklarna som internationellt tillhör de 10 procent mest citerade inom sina respektive ämnesområden. Andelen 
baseras på artiklar publicerade åren 2013-2016. 
4) Andel av alla svenska artiklar inom området år 2017 som har minst en SLU författare. 
 
 

I Vetenskapsrådets forskningsbarometer 2017 
jämförs Sveriges universitet och högskolor med 
avseende på citeringsgenomslag. SLU placerar sig 
där på andra plats efter Karolinska institutet. 

Sampublicering är ett mått på graden av samarbete 
med andra lärosäten och organisationer. Nedan-
stående lista (se tabell 13) visar de universitet/ 
forskningsinstitut/motsvarande som SLU har mest 
sampublicering med. Listan innehåller åtta svenska 
universitet, åtta europeiska universitet samt ett fler-
tal framstående forskningsinstitut. Noterbart är att 
antalet artiklar i samarbete med Chinese Academy 
of Sciences har fördubblats under den senaste 

treårsperioden. Med de tre mest frekventa sam-
arbetspartnerna finns en tydlig geografisk koppling 
till SLU:s huvudorter. 

År 2017 hade 70 procent av publikationerna vid 
SLU internationella medförfattare. Motsvarande 
andel var drygt hälften (53 procent) för tio år sedan.  
En analys av sampubliceringen i ett internationellt 
perspektiv visar att det enskilda land som SLU:s 
forskare i störst utsträckning samarbetar med är 
USA följt av Tyskland och England. Under 2016 
hade drygt 15 procent av artiklarna minst en 
medförfattare från USA.  
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Tabell 13. De mest frekventa samarbetspartnerna utifrån sampublicering 2013-2017 

 
Antal 

artiklar 

Uppsala universitet 617 

Umeå universitet 597 

Lunds universitet 376 

Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) 280 

Stockholms universitet 276 

Århus universitet 256 

Köpenhamns universitet 247 

Helsingfors universitet 235 

Göteborgs universitet 212 

Norwegian University of Life Science 208 

Wageningen University & Research Center 195 

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 193 

Karolinska institutet (KI) 161 

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) 146 

University of California System 135 

Kungliga Tekniska högskolan, (KTH) 130 

Technical University of Denmark 122 

United States Department of Agriculture (USDA) 118 

University of Oxford 111 

Linköpings universitet 102 

Chinese Academy of Sciences 101 

Ghent University 84 

Källa: InCites (Web of Science)  

4.2 Extern finansiering 
Den senaste femårsperioden har inbetalningar av 
externa bidrag och uppdrag ökat med 5 procent. En 
ökning av inbetalningarna har skett under 2017 
jämfört med 2015 och 2016 (diagram 3). År 2017 
utgjorde extern finansiering 51 procent av de totala 
intäkterna till forskning och forskarutbildning.  

Den externa finansieringen kommer till största 
delen från forskningsråd och vetenskapliga 
stiftelser, dvs. sådana bidrag som fås i konkurrens 
efter bedömning av sakkunniga. Under de senaste 
fem åren har finansieringen från denna grupp ökat 
med 7 procent. Framför allt är det bidrag från 
forskningsrådet Formas som har ökat. Formas är 
SLU:s enskilt största finansiär (se avsnitt 9.4), och 
bidrag från Formas utgjorde 30 procent av 
universitetets externa forskningsfinansiering 2017. 
Vetenskapsrådet, vilket är den största externa 
forskningsfinansiären vid flera andra universitet, 

står däremot för en relativt liten del (7 procent) av 
SLU:s externfinansiering. SLU:s bidrag från Veten-
skapsrådet har minskat kontinuerligt 2013-2016, 
men 2017 noteras en svag ökning. En finansiär som 
kraftigt minskat sina bidrag under perioden är 
Stiftelsen Lantbruksforskning, medan inbetal-
ningarna från Wallenbergstiftelser ökat från 4,5 
mnkr år 2013 till nära 25 mnkr år 2017.  

Den näst största kategorin bland externfinansiärer 
är statliga myndigheter. Finansieringen från statliga 
myndigheter har ökat med 6 procent mellan 2013 
och 2017. Naturvårdsverket och Sida var de två 
största finansiärerna inom denna kategori under 
2017.  

Den internationella finansieringen har ökat med 14 
procent under perioden 2013–2017. Ökningen har 
dock skett från en låg nivå. År 2016 var ett 
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trendbrott, då inbetalningar av bidrag och uppdrag 
från internationella finansiärer minskade efter att 
successivt ha ökat sedan 2012. År 2017 är inbetal-
ningarna åter på en högre nivå. Inbetalningar från 

EU:s ramprogram stod för nära 43 procent av de 
internationella inbetalningarna under 2017. 

 

 

Diagram 3: Inbetalningar av externa bidrag och uppdrag, forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 2013–2017* 

 

Källa: Lins (Agresso) 
 

SLU fortsätter att långsiktigt utveckla extern-
finansieringen. Under 2015–2017 genomfördes ett 
dialogprojekt med prefekter, forskare och 
stödfunktioner för att identifiera viktiga insats-
områden. Som ett resultat av projektet har SLU 
under 2017 rekryterat fyra forskningskoordinatorer 
som ska stödja komplexa ansökningsprocesser 
inom t.ex. EU:s ramprogram Horizon 2020. 

Dessutom har ett strategiskt 
externfinansieringsteam (SET) bildats. Det är en 
plattform för dialog, koordinering och samarbete 
mellan fakultetsledningar, universitetsledning och 
verksamhetsstöd. SLU arbetar med en 
decentraliserad ansats där alla nivåer inom 
universitetet samverkar för att stärka kvaliteten i 
stora ansökningar.

4.3 Större bidrag och utmärkelser till SLU:s forskare
Docent Chuanxin Sun vid institutionen för 
växtbiologi har tilldelats utmärkelsen ”Physiologia 
Plantarum Award”, som delas ut av Societas 
Physiologiae Plantarum Scandinavica. Utmärkelsen 
ges till forskare som har lämnat enastående bidrag 
till växtvetenskapen, som i detta fall handlar om 
hans banbrytande arbete med det klimatvänliga 
"lågmetanriset". Riset väckte stor internationell 
uppmärksamhet, och utsågs till en av årets 
viktigaste innovationer av tidskriften Popular 
Science 2015. I juni 2017 undertecknades ett 

samarbetsavtal kring det nya riset med företaget 
Beijing Xianhe Transportation Technology Ltd. 

Professor Claudia Köhler, institutionen för växt-
biologi, tilldelades under året det prestigefyllda 
Göran Gustavssonpriset som ges till särskilt fram-
stående yngre forskare inom naturvetenskaplig och 
medicinsk forskning. Professor Claudia Köhler har 
vidare blivit invald som ledamot i European 
Molecular Biology Organization (EMBO) och i 
Kungl. Vetenskapsakademien.  
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Professor Kevin Bishop, tillika vicerektor med 
ansvar för forskningsinfrastruktur och fortlöpande 
miljöanalys, har under året tilldelats Rossbypriset 
för sina insatser inom hydrologi. Svenska National-
kommittén för Geofysik delar ut priset till en 
framstående svensk eller utländsk forskare för 
betydelsefulla vetenskapliga insatser inom nordisk 
geofysik.  

Professor Rodomiro Ortiz, institutionen för 
växtförädling, har tilldelats Olam-priset för 
forskning som gör det möjligt att odla durumvete i 
extrem hetta. Det internationella priset delas ut av 
företaget Olam för innovation inom 
livsmedelssäkerhet. 

Professor Jens Häggström, institutionen för kliniska 
vetenskaper, har mottagit en prestigefull utmärkelse 
för sin framstående vetenskapliga gärning inom 
kardiologi och internmedicin. Priset delas ut av 
organisationen WSAVA - The World Small Animal 
Veterinary Association som samlar veterinärer 
verksamma inom smådjursområdet från hela 
världen.  

Forskaren Francesco Gentili, institutionen för vilt, 
fisk och miljö, har tilldelats priset Arctic Award i 
kategorin "hållbar användning av resurser" för sin 

forskning kring hur alger kan användas för förny-
bar energi och nya produkter. Priset delas ut inom 
ramen för EU-programmet Interreg Botnia-
Atlantica. 

UPSC Centrum för skogsbioteknik är ett av de 
kompetenscentrum som Vinnova beviljat 
finansiering med 35 mnkr 2017-2022. UPSC 
centrum för skogsbioteknik är världens största 
forskningsmiljö inom skogsbioteknik där excellent 
växtgrundforskning tas hela vägen till praktiska 
tillämpningar i skogsbruk och skogsindustri. 

NordPlant – ett konsortium mellan fem nordiska 
lärosäten har beviljats 16 mnkr i finansiering av 
NordForsk, en organisation under Nordiska 
ministerrådet. NordPlant leds av forskare vid SLU 
och syftar till att stärka och utveckla kunskap inom 
hållbart jord- och skogsbruk i ett föränderligt 
nordiskt klimat.  

SLU som koordinerande part har beviljats ett 
anslag inom ramen för EU:s ramprogram Horizon 
2020 för utveckling av utbildning och innovation 
inom lantbruksnäringen för att stärka kopplingen 
mellan forskning och kunskaps- och innovations-
kedjan. Projektet Nextfood har beviljats totalt 70 
mnkr. 

4.4 Strategiska satsningar 

Under 2017 har utvecklingen av SLU:s strategiska 
satsning på framtidsplattformar fortsatt. Satsningen 
som initierades 2009 syftar till verksamhet som 
kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt 
arbetssätt med framtidsperspektiv, som bedrivs 
fakultetsöverskridande och i samverkan med 
relevanta samhällsaktörer. Förmågan att arbeta med 
komplexa vetenskapliga frågeställningar med detta 
angreppssätt är något som skiljer framtidsplatt-
formarnas verksamhet från annan verksamhet inom 
forskning, utbildning och miljöanalys. Vid ingång-
en av 2017 påbörjades verksamheten i fyra nya 
framtidsplattformar. Dessa spänner ämnesmässigt 
över stora delar av SLU:s verksamhet och benämns 
Framtidens mat, Framtidens skog, Framtidens 
städer samt Framtidens djur, natur och hälsa.  

Rektor tog under 2016 initiativ till en långsiktig 
satsning på karriärbidrag, som syftar till att öka 
möjligheterna för särskilt framstående forskare att 
fritt utveckla sin forskning. Karriärbidragen är 

också ett uttryck för SLU:s allmänna strävan att 
stimulera en hög vetenskaplig kvalitet och upp-
märksamma goda prestationer. Bidragen fördelas i 
två olika kategorier, juniora forskare (6-10 år efter 
doktorsexamen), samt seniora forskare (10-20 år 
efter doktorsexamen). Bidragen ges alltså under 
perioder i karriären som är kritiska flaskhalsar för 
många forskare. Den första urvalsomgången 
genomfördes under 2017. Alla institutioner inbjöds 
att föreslå lämpliga kandidater, och ett urval 
gjordes av respektive fakultet. Efter bedömning av 
förslagen av internationella sakkunniga beslutade 
SLU:s ledning att fördela fem bidrag i varje 
kategori. Totalt sett fördelar sig mottagarna jämnt 
mellan kvinnor och män. 

En strategisk satsning på stöd till forskningsinfra-
struktur vid SLU har pågått sedan 2015. Minskade 
möjligheter till finansiering via statliga forsknings-
finansiärer kombinerat med ökade krav på att 
svenska lärosäten tar eget ansvar för behovet av 
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forskningsinfrastrukturer, föranledde att SLU från 
och med 2016 reserverat delar av statsanslaget för 
detta ändamål. Under 2017 beslutades om ytterlig-
are 25 mnkr i stöd till forskningsinfrastrukturer. 
Medel delades ut för utveckling av infrastrukturer 
till stöd för biodiversitetsforskning, forskning 
kopplat till riksskogstaxeringen, NMR-faciliteter 
(NMR = Nuclear Magnetic Resonance), 
reproduktionsbiologi, samt faciliteter för DNA-
sekvensering och analys i komplexa prover. SLU:s 
strategiska satsning på infrastrukturstöd planeras att 
fortsätta med årliga utlysningar. 

Den jordbruksanknutna fältförsöksverksamheten i 
Uppsalaområdet samlas inom en ny enhet ”Lövsta 
fältforskningsstation” med placering på Lövsta 
utanför Uppsala. Enheten ges betydande resurser 
för att stärka den tillämpningsnära jordbruks-
forskningen, och för att möta efterfrågan från 
näringen på forskningsanknutna fältförsök. Lövsta 
fältforskningsstation kommer att invigas officiellt 
under våren 2018.

4.5 Regeringens strategiska forskningsområden 

SLU ansvarar för ett strategiskt forskningsområde 
(SFO) inom ramen för regeringens satsning som 
initierades 2010. Det är Trees and Crops for the 
Future (TC4F), som bedrivs av SLU som ett 
sammanhållet program i samarbete med Umeå 
universitet och forskningsinstitutet Skogforsk. 
TC4F utvecklar kunskap om hållbar 
växtproduktion och produktutveckling från växter 
med det övergripande syftet att stödja utvecklingen 
av Sveriges cirkulära bioekonomi. TC4F inbegriper 
agrara såväl som skogliga odlingssystem och länkar 
samman grundforskning om växtmolekylärbiologi, 

växtfysiologi och genetik med tillämpbar forskning 
om skogsskötsel och växtbaserade produkter. 
Forskningen är unik i sin starka koppling mellan 
grundforskning och tillämpad forskning och sker i 
samarbete med industri och andra externa aktörer. 

Denna satsning erhöll 27,1 mnkr under 2017, varav 
26,5 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 0,1 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 

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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av stor betydelse för den långsiktiga använd-
ningen av naturresurserna. Uppskattad anslags-
tilldelning 2017: 54 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 2017: 41 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. Uppskattad anslagstilldelning 2017: 
34 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 
och andra organ. Stödet kan avse såväl svenska 
som europeiska myndigheter. I denna kategori 
ryms även den verksamhet som bedrivs vid 
enheten för riskvärdering av växtskadegörare. 
Enheten bildades för att tillhandahålla Jordbruks-
verket med oberoende, vetenskapligt underlag för 
att understödja riskhanteringen av nya växtskade-
görare. Genom vetenskapligt grundad analys 
bidrar enheten till en effektiv nationell och inter-
nationell riskhantering av växtskadegörare med 
målet att minska skador på växter och växt-
miljöer. Krav på nationell förmåga att utföra 
riskvärderingar ställs i växtskyddskonventionen 

(IPPC) och i den kommande EU-lagstiftningen på 
området. Uppskattad anslagstilldelning 2017: 
11 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 2017: 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 sedan 2012 
en ny form av läraranställning, samverkanslektor, 
vars innehavare ska kombinera sin forskning, 
alternativt bedriva klinisk verksamhet, i sam-
verkan med det omgivande samhället. 
Uppskattad anslagstilldelning 2017: 19 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 2017: 
58 mnkr. 

Sammantaget innebär det att de skattade kost-
naderna för institutsuppgifterna uppgår till 
222 mnkr för 2017.
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4.7 Antibiotikaresistens 

SLU har under året bidragit till att uppfylla målet 
att bekämpa antibiotikaresistens genom ett flertal 
insatser inom våra olika verksamhetsområden. 

Inom forskningsområdet har diverse forsknings-
projekt pågått om förebyggande av infektioner och 
minskad antibiotikaanvändning, främst inom gris- 
och mjölkproduktion. Projekten bedrivs både i 
Sverige och andra länder. Dessutom finns pågående 
forskningsansökningar inom området. 

Inom undervisningsområdet är bekämpning av 
antibiotikaresistens ett genomgående inslag i 
undervisning på veterinär- och djursjukskötar-
programmet, inom mikrobiologi, farmakologi, 
klinisk undervisning samt veterinär folkhälsa. SLU 
har även medverkat vid EU-kommissionens Fact-
finding mission om antibiotikaresistens, för att 
redogöra för SLU:s undervisning inom området. En 
nätbaserad utbildningsaktivitet (en s.k. MOOC – 

Massive Open Online Course) är under produktion 
om hur användningen av antibiotika kan reduceras 
inom animalieproduktionen i låg- och medel-
inkomstländer. 

Inom samverkansområdet har SLU medverkat i ett 
stort antal seminarier och föredrag om antibiotika-
resistens, t.ex. i ett SLU-seminarium i Almedalen 
och en hearing om Nationell handlingsplan mot 
antibiotikaresistens. Dessutom har SLU varit 
sekretariat och koordinerat arbete inom Global 
Agenda for Sustainable livestock, där Världsbanken 
och andra internationella organ medverkat. 

Inom fortlöpande miljöanalys har antibiotika-
resistenta bakterier i vattendrag, reningsverk, 
vattenlevande organismer övervakats. 

. 

 

4.8 Arters funktion för ekosystemtjänster 

SLU har under året på olika sätt lyft fram arters 
betydelse för ekosystemtjänster och synliggjort de 
ekosystemtjänster samhället är beroende av och 
nyttjar i olika sammanhang. Genom samverkan 
med aktörer utanför akademin bidrar SLU till att 
gemensamt formulera behov av olika kunskaps-
underlag. 

Forskning om försörjande ekosystemtjänster vid 
SLU rör till exempel energiproduktion och skogs-
bruk och hur de påverkar biologisk mångfald 
(arters förekomst, utbredning, livsmiljö). Andra 
forskningsprojekt undersöker olika typer av gräs-
markers betydelse för pollinerande insekter, för 
kolinlagring och för människors välbefinnande. 

I webbapplikationen Artfakta presenteras arters 
kännetecken och ekologi och det går också att 

filtrera sökningar utifrån länsförekomst, rödliste-
kategori med mera. Vidare framgår nu även 
arternas funktion för olika ekosystemtjänster 
genom att Artdatabanken har klassificerat nästan 
8 000 arter, varav ca 1 500 rödlistade, utifrån 
vilken ekologisk grupp de tillhör (tabell 14). 

Ny kunskap tas fram och tillgängliggörs via 
artiklar, populärvetenskapliga böcker, rapporter, 
faktablad och konferenser. Kunskap om arters 
funktion för ekosystemtjänster har även kom-
municerats genom SLU:s webbplatser, konferens-
bidrag, via sociala medier och i riktade utskick, 
varav många uppmärksammats av nationella media.  

Härutöver bedriver SLU utbildning, miljöanalys 
och omfattande forskning om arternas funktion och 
betydelse för olika ekosystemtjänster. 

 

Återrapportering: SLU ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens 
mål att bekämpa antibiotikaresistens. 
 

 

Återrapportering: SLU ska rapportera vilket kunskapsunderlag som tagits fram, utvecklats och 
kommunicerats om arters funktion för ekosystemtjänster. 
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Tabell 14. Antal arter (varav rödlistade) som år 2017 klassificerats och presenterats i Artfakta, baserat på ekologiska grupper 
de tillhör eller funktion som arterna har. 

 

 

 

 

 

Källa: Artfakta 

4.9 Ekonomisk redovisning av forskning och utbildning på forskarnivå 

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

Det ekonomiska resultatet för forskning och utbild-
ning på forskarnivå uppgår till -76 mnkr för 2017. 
Forskning och utbildning på forskarnivå redovisar 
ett utgående kapital på 509 mnkr. Det negativa 
resultatet för året beror på förbrukning av ackum-
ulerat kapital i form av ökade anställningar av 
framförallt postdoktorer. Intäktsökningen och ökn-
ingen i finansiering via avgifter tidigare under fem-
årsperioden (år 2014) beror på försäljningen av del 
av fastigheten Ultuna 2:1.  

Avgiftsintäkterna från djursjukvård uppgick totalt 
till 160 mnkr för 2017 (2016: 156 mnkr), varav 
96 mnkr (2016: 98 mnkr) ingår i tabellen nedan 
som forskning och utbildning på forskarnivå. 

Av intäkterna till redovisningsområdet exklusive 
avgifter i djursjukvården utgör statsanslaget 51 
procent (2016: 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 2017 års värde en uppskattning som är 
baserad på ett uttag i januari 2018 och som har 
räknats upp med 7 procent. Siffrorna i tabell 17 
indikerar en i princip oförändrad produktion jäm-
fört med 2016. 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 ingår 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 

Organismgrupp Ekologiska grupper eller funktioner 
 Pollinerare Mykorrhiza Nedbrytare Filtrerare (i 

vatten) 
Evertebrater 750 (273)  1358 (423) 345 (63) 
Vertebrater   2 (0) 5 (2) 
Svampar  1553 (297) 3702 (432)  
Lavar   29 (8)  
Övriga organismgrupper   177 (0) 2 (0) 

Summa 750 (273) 1553 (297) 5267 (863) 352 (65) 

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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handledare lägger per forskarstudent, varför SLU 
valt att inte redovisa den delen av kostnaden. 

 

 

Tabell 15. Intäkter, kostnader och finansiering för redovisningsområdet forskning och forskarutbildning (mnkr) 2013–2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Balanserad kapitalförändring ** 268 270 423 492 585 

Justering av kapital   -1 -7 -1 0 

Intäkter* 2 184 2 416 2 315 2 345 2 308 

varav forskning 2 077 2 311 2 222 2 242 2 213 

varav uppdragsforskning 107 105 93 103 95 

Kostnader -2 184 -2 263 -2 240 -2 251 -2 384 

varav forskning -2 082 -2 160 -2 150 -2 152 -2 286 

varav uppdragsforskning -102 -103 -90 -99 -97 

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

Årets kapitalförändring -3 154 75 93 -76 

S:a kapital  ** 265 423 491 584 509 

Källa: Lins (Agresso) 
*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) 2013–2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Intäkter av anslag 1 037 1 081 1 085 1 105 1 115 

Intäkter av bidrag 774 841 836 792 758 

Intäkter av avgifter 362 489 390 441 429 

Källa: Lins (Agresso) 

Tabell 17. Kostnad (tkr) per vetenskaplig publikation 2013–2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Kostnad 1 789 862 1 839 071 1 787 985 1 805 164 1 947 384 

Antal vetenskapliga publikationer* 1 511 1 479 1 460 1 641 1 679 

Kostnad per vetenskaplig publikation 1 185 1 243 1 225 1 100 1 160 
Källa: Lins (Agresso, Web of Science) 
*2017 års värde är en uppskattning baserad på uttag i Web of Science i januari 2017, uppräknad med 7 procent. Värden  
för tidigare år har uppdaterats. 

 
Tabell 18. Kostnad (tkr) per anställd forskarstudent 2013–2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Medellön per doktorand 339 353 335 336 349 

Uppskattad driftskostnad* 226 236 223 224 233 

Kostnad per anställd doktorand 565 589 558 559 581 

Källa: Lins (Agresso) 
*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 lärosäten. 
Vid SLU är miljöanalys ett redovisningsområde precis som forskning och utbildning och bedrivs vid en 
tredjedel av universitetets institutioner och centrumbildningar. 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 enligt FN:s Agenda 2030. Att SLU 
bedriver fortlöpande miljöanalys motiveras främst av synergierna med forskning och utbildning om 
naturresurserna och miljön. 

5.1 Större händelser 
I juni 2017 medverkade SLU i FN:s havskonferens 
The Ocean Conference som arrangerades av bl a 
Sverige. SLU:s bidrag var en utställning om 
metoder för selektivt fiske och om SLU:s nya 
oceangående forskningsfartyg. SLU medverkade 
även indirekt genom Havsmiljöinstitutet (HMI). 

Utöver SLU:s bidrag till den årliga klimatrapport-
eringen under Klimatkonventionen, Kyotoproto-
kollet och till EU har SLU deltagit i arbetet med 
FN:s klimatpanels (IPCC) kommande inter-
nationella rapporteringsriktlinjer och organiserat 
två sidoevenemang vid FN:s klimatmöte i Bonn 
(COP 23). 

SLU:s roll inom HMI har utvecklats och förtyd-
ligats. SLU har medverkat i flera projekt och deltar 
i utvecklandet av den framtida nationella miljö-
övervakningsportalen Sveriges vattenmiljö. 

När SLU under några jubileumsveckor firade 40 år 
uppmärksammades att miljöanalysen fyllde 20 år. 
Det skedde genom en miljöanalysdag och 

utställningen Vattnet kommer som visade hur 
förväntade förändringar genom stigande havsnivåer 
kan kommuniceras med konstnärliga metoder. 
Temat under miljöanalysdagen var klimat och 
visade SLU:s bredd inom klimatarbetet. 
Utställningen. 

Med inbjudan att utse en expert engagerades SLU 
under hösten i utredningen om översyn av miljö-
övervakningen (Dir. 2017:58). 

SLU var under hösten värd för Naturvårdsverkets 
workshop om screening och miljögifter. 

Hösten 2016 fick SLU besked om att medlen från 
landsbygdsprogrammets tekniska stöd till fort-
löpande miljöanalys halveras 2017 och uteblir från 
2018. Under våren fick de viktigaste uppdrags-
givarna genom kampanjen plusminus20 inform-
ation om hur de kommer att påverkas av att SLU 
har begränsade resurser för utveckling av miljö-
övervakning och miljöanalys. 

5.2 Miljöanalysprogrammen – en översikt 
SLU:s verksamhet inom fortlöpande miljöanalys är 
bred och omfattande. Den ingår precis som 
forskning och utbildning i universitetets linje-
organisation. För att samla hela SLU:s kompetens 
inom olika områden, och därmed bidra till en 
effektiv extern och intern samverkan, kompletteras 
linjeorganisationen med en matris av miljöanalys-
program som relaterar till de nationella miljö-
kvalitetsmålen och som även speglar SLU:s 
styrkeområden inom fortlöpande miljöanalys 
(diagram 4). Verksamhet av betydelse för 

programmen Klimat, Försurning och Övergödning 
utförs delvis även i andra program. Exempelvis 
samlas en stor del av de data som ligger till grund 
för klimatrapporteringen in via program Skog 
medan arbetet med klimatrapporteringen ligger i 
program Klimat. Under 2017 ökade omsättningen 
för fyra av programmen, medan omsättningen för 
fyra av programmen minskade och ligger på 
ungefär samma nivå jämfört med föregående år för 
två av programmen. 
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Diagram 4: Uppskattad total omsättning för SLU:s tio miljöanalysprogram 2017 (indikeras av cirklarnas storlek) och andel 
extern finansiering. För varje program anges numeriskt också omsättning 2017/2016/2015 (mnkr). 

 

 

Källa: Agresso/ egen uppskattning 

5.3 SLU är ledande i nationell och internationell miljöanalys inom våra 
områden
I Inriktningsdokument för fortlöpande miljöanalys 
2017-2020 beskrivs strategin för fortlöpande 
miljöanalys. Från och med år 2017 har SLU ett 
huvudmål: att vara ledande i nationell och inter-
nationell miljöanalys inom våra områden. För att 
uppnå detta läggs fokus på fyra områden (delmål). 
Utvecklingen under året inom de fyra områdena 
redovisas nedan. 

Beslutsunderlag med helhetssyn 

SLU levererar regelbundet underlag till 
beslutsprocesser och miljöanalysarbetet har alltmer 
blivit en integrerad del av samhällsplaneringen. 
Nedan redogörs för några av de underlag som SLU 
levererat under 2017. 

Utveckling av principer och förutsättningar för 
ekosystembaserad fiskeriförvaltning i svenska 
vatten. 

Förslag på åtgärdsprogram mot puckellaxen, en 
nygammal invasiv art, som under hösten 2017 dykt 
upp i flera vattendrag längs Västkusten. 

Utveckling av nya bedömningsgrunder för för-
surning av sjöar och vattendrag i samarbete med 
Norge för att erhålla ett så likartat bedömnings-
system som möjligt. 

Omfattande underlag för Jordbruksverkets arbete 
med en strategi för odlingslandskapets biologiska 
mångfald, som är art- och habitatrelaterat och 
bygger på data om rödlistade arter, värdefulla 
strukturer och naturtyper. 

Beräkning av risker för erosionsförluster i södra 
Sveriges jordbruksmark och presentation av 
riskkartor. 
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Underlag som handlar om screening av bekämp-
ningsmedel i yt- och grundvatten, antibiotika-
resistens och ersättningsämnen för bromerade 
flamskyddsmedel. 

Ambitionen som den beskrivs i det första delmålet 
innebär att fortsätta utvecklingen av SLU:s förmåga 
att leverera beslutsunderlag genom dialog både 
internt och med uppdragsgivare. På ett övergrip-
ande plan har det under 2017 framför allt handlat 
om att hitta strukturer för fortsatt utveckling mot 
bland annat Agenda 2030. 

Ökad dialog och samverkan internt och 
externt 

Utvärderingarna av miljöanalysprogrammen som 
gjordes 2013-2016 identifierade behov av ökat 

nätverkande både internt och externt. Synpunkter 
och förslag från utvärderingarna har under 2017 
omsatts till aktiviteter som ska bidra till fortsatt 
utveckling av samverkanskompetensen. En aktiv-
itet som genomförts under året har resulterat i att 
uppdragen att ta fram förslag till övervaknings-
program för åkermark, som levererades 2014 och 
2015, omsätts i ett pilotförsök 2018. 

Kommunikationsstödet för miljöanalys bistår på 
olika sätt i dialog- och samverkansprocesserna. 
Några större insatser under året har varit seminarie-
serien Värt att veta, tidningen Miljötrender, miljö-
analysdagen och en digital julkalender. Under året 
lanserades Miljötrender nyhetsbrev och SLU:s 
miljöanalys är löpande aktivt i sociala medier. 

 

 

Diagram 5. Andel individer verksamma inom fortlöpande miljöanalys som även är verksamma inom utbildning och/eller 
forskning. 

Källa: Lins (Agresso) 
Anm: I beräkningen ingår anställda som arbetat minst 10 procent av sin tid inom miljöanalys, har en lönekostnad (inklusive 
lönekostnadspåslag) som i genomsnitt motsvarar en halv årslön och som är verksamma minst 20 procent inom utbildning 
och/eller forskning 
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Den nära samverkan med forskningen, som är 
grunden för att fortlöpande miljöanalys finns vid 
SLU, följs upp genom indikatorn andel individer 
verksamma inom fortlöpande miljöanalys som även 
är verksamma inom utbildning och eller/forskning, 
så kallad växelverkan (se diagram 5). Andelen ökar 
något jämfört med 2016, från 28 procent 2016 till 
29 procent 2017. Växelverkan för kvinnor ökar 
medan växelverkan för män minskar och skillnaden 
går från 15 procent 2016 till 7 procent 2017. 

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 2014 har 
antalet ökat till 368 individer 2017 (130 kvinnor, 
11 fler än 2016 och 238 män, två färre än 2016). 
Könsfördelningen är alltså ojämn, men minskar 
något både bland samtliga verksamma inom 
miljöanalys och bland dem som även undervisar 
eller forskar 

Utveckla morgondagens miljöanalys 

Att utveckla morgondagens miljöanalys är ett 
angeläget område för SLU. Trots att det inte finns 
så mycket resurser pågår ändå olika initiativ. Nedan 
redogörs för några exempel från 2017. 

SLU Metabarcoding Laboratory, UMBLA, som 
invigdes i november, ska underlätta för forskare 
och miljöanalysspecialister att använda den nya 
streckkodningstekniken för att identifiera och 
analysera organismer och organismsamhällen. 

Biotester har utvecklats som kan användas för 
uppföljning av miljötillstånd eller för att studera 
effekter av insatta åtgärder. De kan mäta den totala 
effekten (cocktail-effekten) av toxiska ämnen, dvs. 
ämnen som kan påverka arvsmassa, hormon- och 
immunsystem. 

Riksskogstaxeringen har utvecklat en ny metod för 
effektivare utläggning av tillfälliga provytor, där 
heltäckande skogliga grunddata, ny höjdmodell 
m.m. utnyttjas. 

I november invigdes Skogsdatalabbet som är en 
kreativ mötesplats för användning av den senaste 
tekniken inom fjärranalys och de data och 
analysverktyg som förvaltas inom SLU:s 
miljöanalys. 

Ökad tillgänglighet till kvalitetsmärkta 
resultat och data 

SLU stödjer regeringens satsningar på ökad 
tillgänglighet av miljöinformation på många sätt. 
Till exempel deltar SLU aktivt i Naturvårdsverkets 
regeringsuppdrag Smartare miljöinformation och i 
innovationstävlingen Hack for Sweden, där det 
vinnande bidraget 2017 använde data från SLU. 

SLU:s kvalitetsguide för datahantering inom 
fortlöpande miljöanalys har reviderats för att 
tydligare koppla till olika externa nationella 
initiativ. Revisionen beaktar även interna krav om 
informationshantering, informationssäkerhet, 
publicering och arkivering, samt drift och 
förvaltning av IT-system. 

Kvalitetsarbetet kopplas till SLU:s miljöarbete 
genom ett miljömål för fortlöpande miljöanalys (se 
avsnitt 8.3). Nuvarande mål, att det ska finnas 
information på SLU:s webb om tillgängliga miljö-
analysdata, uppnåddes för drygt 50 procent av de 
verksamheter som ingår i kvalitetsarbetet. Målet 
förlängs med ett år.  

Härutöver utvecklas SLU:s databaser löpande och 
under 2017 märks nedanstående aktiviteter. 

SLU:s kräftdatabas är nu publik. Den innehåller 
bl.a. provfiskedata och information om kräftpest-
utbrott. 

Miljödata-MVM, den gemensamma e-tjänsten för 
datavärdskapen för Jordbruksmark respektive Sjöar 
och vattendrag, har kompletterats med data om 
åkermarkens kemiska och fysikaliska egenskaper  

Den nya e-tjänsten Artfakta.se är framtagen och 
driftsatt. I applikationen finns nu möjlighet att 
filtrera även på naturvårdsarter, främmande arter 
och ekologisk grupptillhörighet som pollinerare 
och nedbrytare. 

Applikationsprogrammeringsgränssnitt (API:er) har 
tagits fram för Artportalen vilket innebär att det går 
att utveckla appar med direktkoppling till Artport-
alens mer än 61 miljoner observationer. 

En kopia av Norges databas för främmande arter 
har anpassats till svenska förhållanden för att kunna 
riskklassificera arter i Sverige. 
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5.4 Extern finansiering 
SLU:s externa finansiering inom fortlöpande miljö-
analys ökade mellan 2016 och 2017 med 25 mnkr 
(se diagram 5). Av de totalt 30 mnkr som är anvi-
sade från landsbygdsprogrammets tekniska stöd för 
2016 och 2017 är endast cirka 5 mnkr inbetalade av 
Statens jordbruksverk. De 25 mnkr som inte är 
inbetalade ingår inte i diagrammet. 

Den externa finansieringen kommer framför allt 
från statliga myndigheter. Under 2017 var de 
största finansiärerna Havs- och vattenmyndigheten, 
Naturvårdsverket och Statens jordbruksverk, som 
stod för 126 mnkr, 80 mnkr respektive 10 mnkr av 
de externa uppdragen. Större förändringar under 
2017 syns främst i att bidragen från statliga 
myndigheter ökat med 23 mnkr.

  

Diagram 5. Inbetalningar av externa bidrag och uppdrag för fortlöpande miljöanalys (mnkr) 

  
Källa: Lins (Agresso) 
 

5.5 Forskningsfartyg 

År 2014 startade upphandlingen och projekteringen 
för ett nytt undersöknings- och forskningsfartyg. I 
början av 2016 tilldelades Skipsteknisk AS upp-
draget att ta fram en teknisk specifikation som 
underlag till upphandlingen av varv samt att ta fram 
de ritningar som krävs för att bygga fartyget. I 
januari 2017 tecknade SLU avtal med det spanska 
varvet Armon om att bygga fartyget. Varvet på-
började byggnationen av fartyget under hösten 
2017, och fartyget planeras att sjösättas under som-
maren 2018. Under hela byggprocessen har SLU 
egna kvalitetskontrollanter på plats i Spanien. 
Byggprojektet går enligt plan och det slutliga 
överlämnandet till SLU ska ske under våren 2019. 

Under 2017 har SLU tecknat avtal med Lysekils 
kommun om hemmahamn i Lysekil. Avtalet är på 
10 år och omfattar kostnader för anslutning av 
vatten, el, IT, fjärrvärme och avloppsvatten. 
Lysekils kommun kommer också att bygga verk-
stad och förråd i anslutning till hamnen som SLU 
och SMHI kan nyttja i enlighet med avtalet. 

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

Verksamheten redovisar ett överskott under 2017 
på 9 mnkr och ett utgående kapital på -1 mnkr. 
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Under 2017−2019 när fartyget byggs redovisas 
utgifterna i byggverksamheten som pågående 
nyanläggning medan kostnader för drift redovisas 
som kostnader och finansieras med statsanslag. 
SLU kommer succesivt att ta upp lån för 
fartygsinvesteringen. Totalt kommer investeringen 

att vara 445 mnkr. Vid bokslutet för 2017 
redovisades en pågående nyanläggning på 126 
mnkr och lån för denna investering har tagits i 
Riksgäldskontoret. 

 

5.6 Ekonomisk redovisning av fortlöpande miljöanalys 

Av tabell 19 framgår intäkter, kostnader samt 
finansiering för redovisningsområdet fortlöpande 
miljöanalys. 

Det ekonomiska resultatet för fortlöpande miljö-
analys uppgår till 0 mnkr för 2017 och ett utgående 
kapital på 29 mnkr. Av resultatet för 2017 utgör 
projekteringen av undersöknings- och forsknings-
fartyget +9 mnkr, vilket innebär att den övriga 
miljöanalysverksamheten redovisar ett resultat på   
-9 mnkr och sålunda förbrukar ackumulerat kapital.  

Ökningen i statsanslagsfinansiering sedan år 2015 
har sin förklaring i regeringens satsningar på 
projekteringen av ett nytt undersöknings- och 
forskningsfartyg och svenska artprojektet. 

Av intäkterna till redovisningsområdet utgör stats-
anslaget 31 procent (2016: 31 procent). Sedan 2010 
har statsanslagets andel av finansieringen minskat 
kraftigt, från 52 till 31 procent.  

I diagram 4 redovisas en uppskattad omsättning för 
de olika miljöanalysprogrammen under perioden 
2015–2017. 

 
Tabell 19. Intäkter, kostnader och finansiering för redovisningsområdet fortlöpande miljöanalys (mnkr) 2013–2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Balanserad kapitalförändring 36 38 56 50 29 

Justering av kapital    1   -2 0 

Intäkter 395 402 407 427 442 

   varav uppdrag 140 150 161 154 157 

Kostnader -393 -385 -413 -446 -441 

   varav uppdrag -135 -145 -163 -161 -159 

Årets kapitalförändring 2 17 -6 -19 0 

S:a kapital 38 56 50 29 29 

Källa: Lins (Agresso) 

Tabell 20. Finansiering av redovisningsområdet fortlöpande miljöanalys (mnkr).2013–2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Intäkter av anslag 106 111 117 134 138 

Intäkter av bidrag 131 130 117 125 133 

Intäkter av avgifter 158 161 172 168 171 

Källa: Lins (Agresso) 

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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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 och sam-
arbetar idag med flera hundra olika intressenter 
som till exempel myndigheter, organisationer, 
företag, skolor och allmänhet. Universitets geo-
grafiska spridning gör att SLU finns på plats för att 
bidra till utvecklingen av det gröna näringslivet 
lokalt över hela landet.  

Under 2017 har arbetet med SLU:s samverkan 
intensifierats och breddats. SLU:s samverkansråd 
har under året genomfört prioriterade åtgärder för 
samverkan under SLU:s strategiperiod 2017-2020. 
Som exempel kan nämnas en SLU-anpassad utbild-
ning för samverkansledning som kommer att ges 
från 2018. Ett projekt har också påbörjats för att 
skapa en meritportfölj för samverkan. Mindre 
bidrag har delats ut till samverkanssatsningar inom 
universitetet; de har bl.a. använts för att fördjupa 
dialogen mellan agronomutbildningen och 
näringen. Ett arbete har påbörjats för att skapa en 
intern struktur med mål att underlätta för SLU:s 
externa samverkanspartners.  

Under året har SLU utvecklat förmågan till sam-
verkan med externa parter genom att analysera och 
stärka strukturen med hjälp av t.ex. de fyra nya 
framtidsplattformarna, samverkanslektorer och 
centrumbildningar.  

Tillsammans med andra lärosäten i Sverige deltar 
SLU i Vinnova-finansierade samverkansprojekt: 
meritvärde av samverkan, kvalitetssystem för ökat 
nyttiggörande, samt kunskapstillgångar och im-
materiella rättigheter. Dessutom förbereder SLU 
som part ett projekt om Agenda 2030 som ramverk 
för konsekvensbeskrivningar. 

Green Innovation Park-konceptet utvecklas vidare 
och har bl.a. som syfte att bidra till hållbar utveck-
ling genom samverkan mellan näringsliv och 
akademi. Fokus ligger på att skapa nya kunskaper 
och innovationer genom att människor och företag 
delar med sig av sina kunskaper till varandra i en 
dynamisk och kreativ miljö. I dagsläget finns ett 
40-tal verksamheter närvarande i parken i Uppsala 
och under året har ett intensivt arbete pågått för att 
starta upp en liknande verksamhet i Alnarp.

6.2 Samverkan för global utveckling
SLU:s samarbete med partneruniversitet och 
internationella organisationer kring forskning, 
utbildning och miljöanalys bidrar till att utveckla 
den agrara sektorn i låginkomstländer. Det innebär 
en förbättrad produktivitet i lantbruket, ökad 
livsmedelssäkerhet och hållbar försörjning.  

Under 2017 har SLU tillsatt en vicerektor för 
internationell samverkan. SLU:s internationella 
samverkansprojekt Global Challenges University 
Alliance har under året förberett inkluderande av 
fler universitet från utvecklingsländer.   
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Under 2017 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 Systems 
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. 

Under 2017-2021 innehar SLU värdskapet som 
ordförande för den europeiska alliansen European 
Alliance of Agricultural Knowledge for Develop-
ment (Agrinatura). De 33 europeiska universiteten i 
alliansen är verksamma inom jordbruk för global 
utveckling och gör tillsammans insatser för att söka 
finansiering för forskning, utbildning och 
kapacitetsutveckling.  I april 2017 arrangerade SLU 
ett möte med generalförsamlingen för Agrinatura 
samt en workshop Mutual prosperity why North 
and South need each other, med drygt 80 deltagare. 
Mutual 

6.3 Livsmedelsstrategin
Under 2017 har regeringen lanserat en nationell 
livsmedelsstrategi. SLU har en bred kompetens 
inom livsmedelsområdet och har fått flera uppdrag, 
vilka alla har påbörjats under året.  

Ett av uppdragen har som syfte att stärka 
konkurrenskraften och lönsamheten i jordbruket 
och trädgårdsnäringen genom kunskapsspridning 
och samverkan, som möter företagens behov. 
Arbetet drivs i samverkan med de största rådgiv-
ningsorganisationerna. I uppdraget ingår att 
identifiera verktyg som kan utgöra en grund för 
kunskapsspridning.  

SLU har även påbörjat ett uppdrag för att analysera 
hur lagstiftningen för jordförvärv och arrende 
påverkar företagsutveckling i skogsbruks- och 
jordbrukssektorerna ur ett regionalt och nationellt 
perspektiv. 

SLU:s uppdrag att initiera ett program för 
industridoktorander inom livsmedelsområdet har 
påbörjats och fått ett gott gensvar från näringen. Av 
ett trettiotal förslag kommer tio industridoktorand-
projekt, som spänner över stora delar av livs-
medelskedjan, att påbörjas under 2018.  

Andra regeringsuppdrag som har påbörjats under 
året innefattar att öka kompetensutveckling i 
företagsledning för lantbrukare och inrätta ett 
vetenskapligt råd som ska sammanställa forskning 
inom djurskyddsområdet, och att fortsatt utveckla 
fiskavel. 

Under året har regeringsuppdraget att utveckla 
kompetenscentrum för växtförädling påbörjats, en 
satsning inom ramen för regeringens livsmedels-
strategi, med kopplingar till samverkansprogram 
Cirkulär och biobaserad ekonomi. 

En fakultetsövergripande intern samverkansgrupp 
inom livsmedelsområdet har formerats under 2017. 
Gruppen ansvarar för att koordinera aktiviteter som 
uppkommit i samband med den nationella livs-
medelsstrategin. Den fungerar också som ett stöd 
för den under året initierade framtidsplattformen 
Framtidens mat (se avsnitt 4.4).  

SLU:s event Matologi har för tredje året i rad 
hållits i Stockholm, med syfte att i storstads-
sammanhang sprida kunskap om produktion och 
konsumtion av livsmedel.  

SLU har deltagit med representanter i flera 
regionala livsmedelsstrategier. Särskilda satsningar 
har gjorts i Västra Götalandsregionen och på 
Gotland. SLU är också representerade i Jordbruk-
sverkets råd för hållbar produktion och konsumtion 
av livsmedel, vilken har bildats som en följd av den 
nationella livsmedelsstrategin. 

Ett nytt tvärvetenskapligt masterprogram Hållbara 
livsmedelssystem har tagits fram under året och 
kommer att ges från hösten 2018.
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6.4 One Health

Vid SLU pågår ett omfattande arbete inom området 
One Health. Arbetet spänner över flera institutioner 
och omfattar såväl undervisning som 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 genomför, tillsammans med Statens veterinär-
medicinska anstalt och Uppsala universitet, ett 
forskningsprojekt avseende smitt- och djurskydd på 
4H-gårdar. Projektet finansieras av Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap. Andra forsk-
ningsprojekt inom One Health där SLU medverkat 
under året handlar om risker för smittspridning 
mellan vilda gäss och betande tamdjur, om anti-
biotikaresistens i relativt orörda miljöer globalt, 
och om teoretiska analyser av One Health och 
andra transdisciplinära begrepp. 

SLU deltar i Sveriges veterinärmedicinska sällskap, 
och finns även representerade i Uppsala Anti-
biotikacentrum och i nätverket One Health Sweden. 
Bland större arrangemang som SLU har deltagit i 
under året kan nämnas One Health Swedens årliga 
vetenskapliga konferens och det europeiska nät-
verket Network for Evaluation of One Health. SLU 
har även bidragit med sektionsredaktörskap och 
granskning av ett antal artiklar relaterade till One 
Health i tidskriften Infection Ecology & 
Epidemiology.  
 
SLU har, tillsammans med Statens veterinärmedi-
cinska anstalt och Uppsala universitet, tagit initiativ 
till en samarbetsplattform kring One Health i 
Uppsalaområdet, och genomfört ett antal träffar 
inom ramen för detta.

 

6.5 Prestationsmått för samverkan
SLU redovisar i tabell 21 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 2013–2017 har antalet företagsdoktorander 
varit omkring 40 per år. Antalet adjungerade lärare 
har ökat den senaste femårsperioden. År 2017 fanns 
sammanlagt 35 adjungerade professorer, lektorer 
och adjunkter vid SLU, som deltog i verksamheten 
med i genomsnitt 17 procent av en heltidsanställ-
ning. 

Utöver dessa prestationer är antalet inkomna remis-
ser (tabell 22) en indikator på universitetets sam-
verkan. Ett fyrtiotal instanser skickade remisser till 
SLU under 2017. Till SLU centralt skickades 160 
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. 

  

Återrapportering: SLU ska redovisa SLU:s verksamhet inom konceptet one health – en värld, en hälsa. 
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Tabell 21. Prestationsmått för samverkan 2013–2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Intäkter uppdragsverksamhet totalt, mnkr  258 264 257 259 256 
       Intäkter uppdragsforskning mnkr 107 105 93 103 95 
       Intäkter uppdrag miljöanalys mnkr 140 150 161 154 157 
       Intäkter uppdragsutbildning mnkr 10 9 3 2 4 
Antal helårsstudenter i uppdragsutbildning 10 4 1 2 12 
Antal företagsdoktorander 41 43 47 39 40 
Antal adjungerade lärare* 19 19 19 24 35 

Källa: Lins (Agresso, Ladok, Primula) 
*Professorer, lektorer och adjunkter. I tidigare årsredovisningar ingick inte adjunkter. 

 

Tabell 22. Antalet inkomna remisser till SLU centralt 2013–2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Antal inkomna remisser  168 151 150 135 160 

Källa: SLU (egen sammanställning) 

6.6 Innovation – SLU Holding 

SLU Holding AB:s uppgift är att skapa hållbar 
ekonomisk tillväxt och bidra till en förbättrad 
samhällsutveckling. Detta sker genom att initiera, 
stödja, utveckla, investera i, eller på andra sätt 
nyttiggöra, kunskapsintensiva innovationer från 
SLU, och andra lärosäten inom den gröna 
sektorn. Verksamheten bedrivs på affärsmässiga 
grunder och består framför allt av innovations-
support och investeringsverksamhet. SLU 
Holding AB förvaltas av SLU och har en egen 
bolagsstyrelse. 
 

Innovationssupport 
SLU tilldelas medel av regeringen för att driva ett 
s.k. innovationskontor. Sedan starten av 
innovationskontoret 2012 har det ingått i SLU 
Holdings uppdrag att driva detta integrerat med 

övrig innovationssupport. SLU Holding ansvarar 
för att erbjuda kostnadsfri innovationssupport till 
alla som är verksamma inom SLU. Innovations-
supporten kompletteras och koordineras med 
övriga innovationskontor samt med andra läro-
säten och offentliga aktörer.  
 
Inom området innovationssupport tillhandahålls 
olika tjänster i syfte att förbättra möjligheten att 
kunskap och innovationer från universitetet ska 
komma samhället till nytta. Tyngdpunkten i 
tjänsteportföljen ligger på områden som im-
materiella rättigheter (IPR), affärsjuridik, projekt-
ledning, affärsutveckling och finansiering. SLU 
Holding arbetar dessutom med stöd i samband med 
ansökningar av forskningsmedel samt med 
innovationsförberedande insatser i tidiga skeden av 
olika forskningsprojekt. 

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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SLU Holdings innovationssupport har påtagligt 
stärkts de senaste åren genom bl.a. olika utveck-
lingsinsatser och kompetensförstärkningar inom 
centrala områden.  

SLU Holding samverkar regelbundet med andra 
innovationskontor och innovationsorganisationer, 
samt är aktiv medlem i Föreningen Universitets-
holdingbolag i Sverige (FUHS). Därutöver finns 
upparbetade nätverk inom områden som innovation, 
investering, samverkan och näringsliv. Ett aktiv 
samarbete med dessa aktörer har skett nationellt och 
framförallt inom de orter där SLU Holding har egen 
representation.  

SLU Holding har, via finansiering från Vinnova, 
tilldelat verifieringsmedel, så kallade VFT1- 
medel, till forskare som vill undersöka patenter-
barhet och marknadspotential m.m. i sina forsk-
ningsresultat. VFT1- medlen har bidragit till att 
fler innovationsprojekt kommit igång samt att 
projekten fått en snabb och kvalitetsmässigt god 
utveckling vilket resulterat i att mer forskning 
från SLU kunnat nyttiggöras.  
 
SLU Holding jobbar aktivt med studenter genom 
konceptet Student Desktop Researchers (SDR), 
dotterbolaget för studentkonsulter Akretus AB och 

Drivhuset AB. Under 2017 har 14 SDR-projekt 
drivits av sammanlagt 10 arvoderade studenter. I 
Alnarp har etablering och utveckling av konceptet 
VentureLab@SLU påbörjats i samarbete med 
kollegorna vid LU Innovation (Lund Universitet). 
Syftet är att öka intresset för entreprenörskap bland 
studenterna. 

Investeringskapital 
SLU Holdings andra verksamhetsgren består av 
kapitalinvesteringar i tidiga, forskningsbaserade 
bolag med tillväxtpotential. SLU Holding har, 
sedan verksamheten startade i mitten av 1990-talet, 
investerat i 29 bolag. Under 2017 gjordes invest-
eringar i bolagen Enlighted Detection AB, Precibeo 
AB och Resorbable Devices AB. Enlighted 
Detection AB utvecklar teknik för att upptäcka 
virusangrepp i potatisodlingar. Precibeo AB 
utvecklar avancerade s.k. mikromanipulatorer med 
vilka det är möjligt att utföra precisionsarbeten på 
nanonivå. Produkterna är avsedda för kunder inom 
industri och forskning. Resorbable Devices AB 
säljer och utvecklar resorberbar utrustning för 
veterinärmedicinsk kirurgi. Bolaget CaptiGel AB 
har avyttrats under året. Övriga portföljbolag har 
fortsatt att utvecklas under 2017.

6.7 Prestationsmått innovation 
SLU rapporterar antalet nystartade innovations-
projekt som har hanterats av SLU Holding under ett 
år som en indikator på omfattningen av 
innovationsverksamheten inom SLU. Antalet 
påbörjade innovationsprojekt 2017 uppgick till 103 
(se tabell 23).  
 
Utöver idé- och projektmål följs även andra 
nyckeltal 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, dels output i form 
av investering i och försäljning av portföljbolag, 
licenser och patent, dels output i form av beviljade 
patent, olika former av kunskapspaketering och 
nyttiggörande m.m. Det totala målet på minst tio 
outputs per år uppnåddes under 2017.   
 
Antalet entreprenörer med egna idéer som gick 
vidare till företagsinkubatorer var nio stycken.  
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Diagram 6. Antal nya innovationsprojekt hanterade av SLU Holding 2013-2017 
 
 

 
Källa:SLU Holdings CRM-system Inteum 

 
 
 
 
Tabell 23. Flödestal innovationskontor 2017 
 
 Antal 
Antalet idéer som influtit för prövning/rådgivning från forskare resp. studenter* 103 resp. 31 
Antal idéer som vidarebefordrats till lärosätets Holdingbolag 103 
Antal idéer som gått vidare till inkubatorer 9 
 
Källa:SLU Holdings CRM-system Inteum 

*SLU Holding samarbetar med Drivhuset AB Uppsala för att erbjuda service till studenter
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7 Personal  
SLU har drygt 3 500 medarbetare på flera orter i Sverige. Den största arbetsplatsen har fler än 2 000 med-
arbetare och de minsta så få som en till fem medarbetare. Oavsett var i landet våra medarbetare och ledare finns 
så är de SLU:s viktigaste resurs. SLU, ett forskningstungt universitet, är helt beroende av kompetent personal 
som lever upp till värdeorden vetenskaplighet, kreativitet, öppenhet och ansvarstagande.   

7.1 Personalstruktur 
SLU:s personalvolym har under perioden 2013–
2017 minskat med 105 årsarbetare (-4 procent). Av 
dessa utgör kvinnor 4 och män 101 årsarbetare. 
Efter en successiv nedgång fram till 2016 har en 
viss återhämtning skett 2017 och nivån är nu 
jämförbar med 2015.  

Medelantalet anställda uppgick 2017 till 3 605 
personer, vilket är en ökning med 61 personer eller 
2 procent jämfört med år 2016. Omräknat till 

årsarbetare uppgick medelantalet till 2 847 år 2017, 
jämfört med 2 775 för år 2016. Det innebär en 
ökning med 72 årsarbetare, vilket motsvarar 3 
procent (diagram 7).  

En förklaring till att personalvolymen har ökat är 
att universitetsledningen vidtagit åtgärder för att ge 
verksamheten incitament att öka personalvolymen 
med användande av befintligt kapital.

 

Diagram 7. Medeltal årsarbetare 2013–2017 

 

Källa: Lins (Primula) 

 

Den forskande och undervisande personalen 
(professorer, universitetslektorer, meriterings-
anställda, adjunkter samt annan forskande och 
undervisande personal) har år 2017 ökat med 57 
årsarbetare jämfört med 2016, och är nu på samma 
nivå som 2013 (tabell 24). Andelen forskande och 
undervisande personal av den totala personalen har 
varit stabil under perioden, och ökat något från 41,3 
procent år 2013 till 42,8 procent år 2017.  

Antalet professorer har minskat med 36 helårs-
arbetare, vilket motsvarar 15 procent, under den 
senaste femårsperioden. En stor del av förklaringen 
till minskningen är att det sedan 2013 inte längre är 
en rättighet för forskare och lektorer vid SLU att 
befordras till professor och när befordrade profes-
sorer går i pension ersätts dessa vanligtvis inte. 
Minskningen bland professorer har inte någon 
motsvarighet i riket som helhet. 
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Jämfört med riket som helhet följer SLU nu trenden 
med ett ökande antal universitetslektorer, även om 
ökningen är liten i faktiska individer.  

Kategorin meriteringsanställning har ökat under 
2017, vilket framför allt beror på att ett stort antal 
postdoktorer anställts. Även biträdande universi-
tetslektorer har ökat kraftigt, men på en betydligt 
lägre nivå (se vidare avsnitt 7.2).  

Kategorin doktorander har minskat årligen sedan 
2013. Minskningen under 2017 uppvägs något av 
en ökning vid två av fyra fakulteter. De senaste 
åren har antalet aktiva doktorander även i riket som 
helhet minskat. Sedan 2012 har antalet nybörjare 
minskat vilket har påverkat det totala antalet 
doktorander.  

I anställningskategorierna administrativ och teknisk 
personal, som totalt utgjorde 1 285 årsarbetare år 
2017, tillhörde en tredjedel universitetsadmini-
strationen och ytterligare 12 procent andra stöd-
verksamheter (universitetsdjursjukhuset, egen-
domsavdelningen m.m.). Resterade 702 årsarbetare 
var organisatoriskt placerade vid fakulteter och 
institutioner och av dessa var 290 årsarbetare 
sysselsatta med stödverksamhet. Återstoden, 413 
årsarbetare, var sysselsatta inom SLU:s kärn-
verksamheter (utbildning, forskning och miljö-
analys). Av de 1 285 årsarbetare som år 2017 
utgjordes av teknisk och administrativ personal var 
sålunda 32 procent verksamma inom kärnverk-
samheterna, som exempelvis forskningsingenjörer 
och försökstekniker. 

 

Tabell 24. Årsarbetare per anställningskategori 2013–2017 

Anställningskategori 2013 2014 2015 2016 2017 
Förändring 
2016-2017 

Professor 240  237  232  214  204  -5% 

Universitetslektor 122  123  116  118  124  5% 

Meriteringsanställning 174  141  125  111  180  62% 

Adjunkt 78  74  82  78  77  -1% 

Annan forskande och undervisande personal 605  631  634  640  633  -1% 

Doktorand 371  347  313  277  264  -5% 

Administrativ personal* 523  523  524  532  578  9% 

Bibliotekspersonal 41  37  39  41  37  -10% 

Teknisk personal* 753  739  726  718  707  -2% 

Arvodist 45  52  49  45  42  -7% 

TOTALT 2 952  2 904  2 841  2 775  2 847  3% 
Källa: Lins (Primula) 
Anm. alla värden i tabellen är avrundade till heltal 
* Administrativ och teknisk personal innefattar även verksamma inom utbildning, forskning och miljöanalys. Av totalt 1 285 
årsarbetare i dessa kategorier 2017 var 413 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 behov som omvärldens förvänt-
ningar. Förutsättningarna för forskning och utbild-
ning ändras också i snabb takt och för att inte bara 
följa med i utvecklingen utan också kunna gå i 

bräschen krävs ett strategiskt arbete med verksam-
het och kompetensförsörjning.  

Under våren 2017 lanserades SLU-gemensamma 
mallar för långsiktiga verksamhets- och kompe-
tensförsörjningsplaner. Planerna blir ett viktigt 

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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underlag för fakulteter och rektor för att bedöma 
framtida satsningar inom olika ämnesområden. 

Under året har regeringen beslutat att införa en ny 
anställningsform i Högskoleförordningen 
(1993:100) för lärare som kallas biträdande lektor. 
Anställningsformen ersätter den tidigare möjlig-
heten som fanns för ”anställning för meritering” 
(HF 4 kap. 12a-b§). Detta tillsammans med andra 
strategiska överväganden rörande akademisk 
karriär och rekrytering ligger till grund för att SLU 
påbörjade ett större arbete med att se över och 
uppdatera SLU:s anställningsordning. Anställnings-
ordningen beskriver SLU:s grundläggande arbete 
med rekrytering och befordran av lärare. Syftet 
med anställningsordningen är att den ska utgöra ett 
ramverk och beskriva gemensamma utgångspunk-
ter vid rekrytering i linje med SLU:s vision, mål 
och strategi. Syftet är också att attrahera, rekrytera 
och behålla lärarkompetens i så hög grad som 
möjligt.  

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 2017. Bland universitetslektorerna 
gällde det för drygt en femtedel. (Se tabell 25) 

Ledarskap 
Under 2017 har arbetet med chefs- och ledar-
utveckling fortsatt med ett etablerat ordinarie utbud 
av individuellt chefsstöd, kurser, seminarier samt 
grupp- och ledningsgruppsutveckling. Efterfrågan 
är fortsatt hög, inte minst på konsultativt stöd inom 
strategiarbete, verksamhetsplanering och organisa-
tionsfrågor.  

En särskild ansats har gjorts, utifrån SLU:s strategi 
2017-2020, för att utveckla förutsättningarna för ett 
professionellt chefs- och ledarskap inom SLU. 
Diskussioner har förts om vilka organisatoriska 
förutsättningar SLU:s prefekter behöver för att leda 
och utveckla sina verksamheter.  

En ny utbildning i Att leda samverkan har tagits 
fram under 2017, även det initierat av SLU:s 
strategi 2017-2020 samt utifrån efterfrågan på 
kompetensutveckling från verksamheten. Utbild-
ningen kommer att starta i januari 2018.

 

 

Tabell 25. Åldersstruktur per anställningskategori 2017, andel per åldersgrupp inom varje anställningskategori.  
Gråmarkerad ruta indikerar den största åldersgruppen i varje kategori. 

Anställningskategori <30 31-40 41-50 51-60 61-67 >68 Summa 
Års-

arbetare 

Professor 0% 0% 14% 47% 38% 0% 100% 204 

Universitetslektor 0% 5% 32% 42% 20% 0% 100% 124 

Meriteringsanställning 16% 69% 14% 2% 0% 0% 100% 180 

Adjunkt 4% 23% 37% 28% 8% 0% 100% 77 

Annan forskande och 
undervisande personal 7% 28% 33% 21% 11% 1% 100% 633 

Doktorand 52% 42% 5% 0% 0% 0% 100% 264 

Administrativ personal 4% 17% 32% 32% 14% 1% 100% 578 

Bibliotekspersonal 7% 19% 26% 29% 18% 0% 100% 37 

Teknisk personal 14% 24% 24% 25% 11% 0% 100% 707 
 
Källa: Lins (Primula) 
Anm. Alla värden i tabellen är avrundade till heltal 
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7.3 Arbetsmiljö 
Av SLU:s arbetsmiljöpolicy framgår bland annat 
att ”SLU vill genom ett gott arbetsmiljöarbete 
skapa en säker och stimulerande miljö för alla 
anställda och studenter. En god arbetsmiljö förut-
sätter att alla aktivt deltar i detta arbete.” SLU:s 
internutbildning i arbetsmiljöfrågor syftar till att ge 
grundläggande kunskap i arbetsmiljörätt och 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljö-
avsnittet i SLU:s utbildning för chefer har utökats 
och ger nu en mer omfattande kunskap i arbets-
miljöfrågor.  

Resultatet av medarbetarundersökningen i april 
2016 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 är viktig och bidrar till 
verksamheten. SLU:s medarbetare upplever att de 
utvecklas och lär nytt i sitt dagliga arbete samt 
känner arbetsglädje. Samtidigt 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. För medarbetare har seminarier 
om stress och perfektionism som riskfaktor 
genomförts på flera av SLU:s campus.  

Chefer och arbetsledare har via företagshälso-
vården erbjudits seminarier om stress, uppskjutar-
beteende och kränkande särbehandling. Särskild 
uppmärksamhet har ägnats åt stressförebyggande 
åtgärder för handledare till forskarstuderande. 

Under 2017 har SLU:s arbetsmiljöorganisation 
genomlysts partsgemensamt i syfte att stärka parts-
arbetet med dessa frågor. De förändringar som 
föreslås innebär att arbetsgivaransvaret tydliggörs.  

En ny friskvårdspolicy har antagits under året. Den 
innebär att beloppet för det friskvårdsbidrag som 
anställda kan söka har höjts och att möjligheten att 
välja friskvårdstimme under arbetstid, istället för 
friskvårdsbidrag, har tagits bort. SLU arbetar med 
att försöka erbjuda schemalagd fysisk aktivitet där 
och när det är möjligt, samt att de anställda som får 
fysisk aktivitet på recept utskrivet av företagshälso-
vården får nyttja en arbetstimme per vecka till det.   

Andra friskvårdsinsatser med högt deltagande 
under året har varit en egen variant av den så 
kallade ”klassikern” där anställda kunnat registrera 
genomförda motionsaktiviteter, en välbesökt gäst-
föreläsning om träningens betydelse för hjärnans 
funktion och vid flera campus har lunchyoga 
införts på prov. 

7.4 Jämställdhet och lika villkor 

 

Vid SLU bedrivs arbetet med jämställdhet och 
likabehandling 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. Från 1 januari 2017 gäller en förändrad 

diskrimineringslag. Arbetsgivare och utbild-
ningsanordnare ska nu arbeta mer förebyggande 
och främjande. Lagstiftaren pekar på regelverket 
och processen kring systematiskt arbetsmiljöarbete.  
SLU har påbörjat en samordnad process med 
arbetsmiljö och delar av lika villkor på 
institutionsnivå

Återrapportering: SLU ska ta fram en plan för hur lärosätet avser utveckla arbetet med jämställdhets-
integrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10) t.ex. 
i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Planen ska innehålla 
utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser att vidta samt genomföra under 2017–2019. 
Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras och bli en del av myndighetens ordinarie 
verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska vara upprättad senast den 15 maj 2017 
och redovisning av åtgärder och resultat utifrån planen ska ske i SLU:s årsredovisningar för 2017–2019.  
 
Mål: Under 2017–2019 har SLU ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 51 procent 
kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer. 
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Jämställdhetsintegrering 

I en särskild satsning under perioden 2016-2019 
har alla universitet och högskolor ett uppdrag att 
utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i 
syfte att bidra till att nå de jämställdhetspolitiska 
målen. Arbetet med jämställdhetsintegrering tar 
sikte på att införa integrerade och fördjupade 
arbetssätt inom ramarna för ordinarie besluts-
processer. Jämställdhetsarbetet ska organiseras som 
en verksamhetsövergripande förändringsprocess.  

Under året har en plan för hur SLU ämnar arbeta 
med jämställdhetsintegrering tagits fram, i enlighet 
med uppdraget i regleringsbrevet. Planen innehåller 
en beskrivning av hur målet att jämställdhets-
integrera den ordinarie verksamheten ska nås och 
innehåller identifierade utvecklingsbehov, mål och 
aktiviteter.  

Planen för jämställdhetsintegrering har tyngd-
punkten på två övergripande fokusområden för 
planerade insatser och åtgärder. Det första fokus-
området är jämställda karriärvägar med åtgärder 
kopplade till rekryteringsprocesser, resursför-
delning och förutsättningar för förändringsarbete. 
Det andra fokusområdet rör utbildning, där åtgärder 
kopplar an till studentrekrytering och normer i 
studiemiljön, genus och jämställdhet i under-
visningens innehåll och utformning samt förut-
sättningar för undervisande personal att integrera 
ett jämställdhetsperspektiv i utbildningen.  

Under året har SLU deltagit i flertalet kompetens-
utvecklande konferenser som anknyter till identi-
fierade fokusområden. Arbetet med att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv utifrån planen har påbörjats 
på flera håll i verksamheten. Till exempel har ett 
genomgripande arbete med att integrera ett genus- 
och jämställdhetsperspektiv i SLU:s chefs- och 
ledarskapsutbildningar påbörjats.   

#Metoo 

SLU har under flera år arbetat med förebyggande 
åtgärder mot diskriminering. Under våren 2017 
skärptes arbetet ytterligare och ansvarig personal-
specialist har i enskilda samtal med chefer tydlig-
gjort vikten av att arbeta förebyggande med dessa 
frågor och då framförallt sexuella trakasserier samt 
tydliggjort ansvar och vikten av att agera.  I sam-
band med utbildning och samtal har även myndig-
hetens riktlinjer på intranätet granskats och 
uppdaterats. Under”#Metoo”- uppropet informera-
des anställda och chefer ytterligare i interna nyhets-
brev och rektor markerade tydligt SLU:s ställnings-
tagande i ett blogginlägg. 

Könsfördelning bland anställda 

Av SLU:s 2 847 årsarbetare 2017 utgjordes 53 
procent av kvinnor och 47 procent av män. Bland 
den forskande och undervisande personalen (in-
klusive doktorander) var könsfördelningen totalt 
sett jämn; 48 procent kvinnor och 52 procent män 
år 2017. Könsfördelningen varierar mellan olika 
anställningskategorier, 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; 65 procent 
kvinnor och 35 procent män. Dessa mönster åter-
finns också i den nationella statistiken för hela 
riket.  

Under 2017 har tio nya professorer anställts vid 
SLU, varav fyra är kvinnor. För att SLU ska nå upp 
till rekryteringsmålet om 51 procent kvinnor under 
perioden 2017-2019 måste alltså andelen kvinnor 
av nyanställda professorer öka under kommande 
två år.  
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Diagram 8. Könsfördelning i procent och antal helårsarbetare per anställningskategori 2017 

 

Källa: Lins (Primula) 

 

Som framgår i diagram 9 har könsfördelningen 
under den senaste femårsperioden varit jämn – dvs. 
inom intervallet 40−60 procent – i anställnings-
kategorierna universitetslektor, meriterings-
anställning, doktorand, annan forskande och 
undervisande personal samt teknisk personal. 
Under några år har andelen professorer och 
universitetslektorer som är kvinnor sakta ökat, men 
har avstannat under 2016 och 2017. Andelen 
kvinnor i dessa kategorier är dock högre vid SLU 
än i riket i övrigt där andelarna år 2016 var 27 
procent för professorer (SLU: 29 procent år 2017) 

och 46 procent för lektorer (SLU: 53 procent år 
2017).  

Trots att den forskande och undervisande 
personalen uppvisar en jämn könsfördelning är 
andelen kvinnliga chefer (dekaner och prefekter) 
inom akademin endast 31 procent (se tabell 26).  

Bland chefer inom administrationen har SLU en 
jämn könsfördelning, men gruppen är relativt liten 
och andelarna påverkas vid små förändringar, som 
att en kvinna slutar och ersätts av en man.
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Diagram 9. Andel kvinnor (%) per anställningskategori 2013-2017, årsarbetare 

 
Källa: Lins (Primula) 

 

 

 

Tabell 26. Chefer inom akademi* och administration 2013–2017, årsarbetare.  

  2013 2014 2015 2016 2017 

Akademi 46 44 42 42 41 

kvinnor 25% 28% 28% 26% 31% 

män 75% 72% 72% 74% 69% 

Administration 15 16 16 17 18 

kvinnor 47% 30% 40% 46% 44% 

män 53% 70% 60% 54% 56% 

Totalt 61 60 58 59 59 

kvinnor 30% 29% 32% 32% 35% 

män 70% 71% 68% 68% 65% 
Källa: Lins (Primula) 
* Dekaner och prefekter. 
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7.5 Sjukfrånvaro 

Den genomsnittliga sjukfrånvaron ligger i paritet 
med föregående års siffror. Det är relativt stor 
skillnad i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män. I 
syfte att minska sjukfrånvaron har det erbjudits 
seminarier med föreläsningar om vikten av fysisk 
aktivitet samt prov på praktiska övningar, vilket har 
skett i samråd med företagshälsovården på respek-
tive ort.  

Vid analys av sjuktal bland olika anställnings-
kategorier utmärker sig doktoranderna. Ett 

undantag från tendensen för SLU som helhet är 
doktorander som är män där sjuktalen mer än 
halverats. Bland doktorander som är kvinnor har 
däremot sjuktalen ökat och ligger år 2017 högre än 
för kvinnor totalt. Doktorandernas handledare har 
erbjudits seminarier om hur man kan förebygga 
stress hos denna grupp. En fortsatt fördjupad analys 
av sjuktalen för kvinnor är nödvändig att 
genomföra. 

 

Tabell 27. Sjukfrånvaro, procent 2013–2017. 

  2013 2014 2015 2016 2017 

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

Män 1,3% 1,5% 1,7% 1,7% 1,8% 

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

Ålder -29 år 1,8% 1,7% 2,2% 2,8% 2,9% 

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

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

Andel långtidssjuka* 45% 40% 47% 48% 47% 
Källa: Lins (Primula) 
*(60 dagar eller mer) i förhållande till total sjukfrånvaro (%) 

 

 

Tabell 28. Sjukfrånvaro bland anställda doktorander, procent 2013-2017. 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Genomsnitt 3,2% 2,6% 2,6% 2,6% 3,2% 

Män 1,2% 0,8% 1,6% 1,3% 0,7% 

Kvinnor 4,7% 4,2% 3,2% 3,7% 5,1% 

Ålder -29 år 1,5% 1,3% 1,2% 0,9% 1,1% 

Ålder 30-49 år 4,2% 3,3% 3,3% 3,6% 4,5% 

Ålder 50-- år 1,1% 5,5%  1,0% 0,6% 1,1% 

Andel långtidssjuka* 63% 54% 55% 58% 56% 
Källa: Lins (Primula) 
*(60 dagar eller mer) i förhållande till total sjukfrånvaro (%) 

 

 

Återrapportering: Uppgift skall lämnas om de anställdas frånvaro p.g.a. 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 2017 har Artdatabanken flyttat in i Ulls hus 
och därmed är de stora omflyttningarna på Ultuna 
slutförda. 

En utredning har påbörjats gällande en renovering 
och uppgradering av Ekologicentrum så att bygg-
naden 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. I Skara har undervisningshuset 
sagts upp då behovet av undervisningslokaler inte 
längre finns. I och med detta har ortskansliet 
flyttats till mindre och nyrenoverade lokaler. 

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, vilket 
gjordes i december 2016. Om regeringen lämnar 
sitt godkännande och styrelsen fattar beslut om att 
affären ska genomföras, beräknas detta förvärv 
kunna slutföras under 2018. 

Universitetets lokalkostnader har ökat med anled-
ning av satsningen på campusmiljöerna (se tabell 
29). År 2017 var andelen lokalkostnad av SLU:s 
totala kostnader 13 procent.

 

Tabell 29. Kostnad för lokaler 2014–2017 (mnkr) 

  2014 2015 2016 2017 

Summa lokalkostnader 400,9 407,6 419,4 451,4 

Area, kvm LOA vid årets utgång* 261 359 260 540 257 939 255 011 

Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) 1 534 1 564 1 626 1 770 
Källa: Lins (Agresso), Landlord 
Anm. Kostnaderna är beräknade enligt SUHF:s rekommendationer om lokalkostnadsredovisning (REK 2014:1).  
Lokalkostnaden för 2014-2016 har justerats 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 160 000 m2. Av detta används 
för närvarande cirka 60 000 m2 till forsknings- och 
utbildningsändamål. Härtill kommer cirka 6 800 
hektar mark av vilka 3 100 hektar avser åkermark. 
Resterande mark utgörs i huvudsak av skog. 
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SLU:s egen forsknings- och utbildningsverksamhet 
är den i särklass största hyresgästen. Verksamheten 
har även cirka 300 externa hyresgäster – 49 000 m2 
hyrs ut till externa kunder. Till detta ska läggas att 
en del av åkermarken har arrenderats ut. Efter en 
grundlig genomgång av fastighetsinnehavet antog 
styrelsen 2016 en handlingsplan för SLU:s fastig-
hetsinnehav. Den innefattar vilka objekt som ska 
avyttras eller vidareutvecklas under perioden 2017-
2020.  

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 att SLU 
tog över anläggningen från leverantören har an-
läggningen 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 efter omfattande 
åtgärdsprogram fått anläggningens driftnetto 

(resultat exklusive finansiella poster och 
avskrivningar) i näst intill 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 försälj-
ning till ett värde av 67,2 mnkr, vilket faller ut när 
detaljplanen vunnit laga kraft under 2018-2019. 
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 2017. Det gäller Mellangård i 
Alnarp, Röbäcksdalen och Lövsta. 

SLU:s fastighetsförvaltning omsätter 105 mnkr och 
redovisar ett resultat på 3,7 mnkr för 2017. SLU:s 
skogs- och jordbruksdrift omsätter 39,2 mnkr och 
redovisar sammantaget ett resultat på 3,7 mnkr för 
2017. 

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

Hela SLU är certifierat enligt miljöstandarden ISO 
14001 och i dagsläget finns elva certifikat utspridda 
över hela Sverige. Under året har dessutom de 
flesta verksamheter blivit certifierade enligt den 
nya standarden (ISO 14001:2015).  

SLU kommer mycket högt upp i Naturvårdsverkets 
rankning av 187 st. statliga myndigheters miljö-
ledningsarbete. Dessutom fick SLU goda resultat i 
den enkät som skickades ut av Universitets-
kanslersämbetet (UKÄ) som handlade om hur vi 
arbetar med hållbar utveckling i undervisningen. 

SLU har en klimatfond ur vilken 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 
2017 inkom nio förslag på klimatfrämjande projekt, 
av vilka sju stycken fick sammanlagt 804 000 kr ur 
klimatfonden. Projektet ”Standardisering av AV-
support på SLU” tilldelades resterande medel som 
fanns kvar i fonden, 1 217 970 kronor.  

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

SLU har också övergripande miljömål för sin 
indirekta miljöpåverkan. Dels finns mål om att ge 
utbildning inom hållbar utveckling till program-
studierektorer och kursansvariga lärare. Dels finns 
mål om att användningen av data som genereras av 
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SLU:s fortlöpande miljöanalys ska öka bland 
beslutsfattare, myndigheter, forskare och allmän-
het, och därmed bidra i högre grad till samhällets 
miljöarbete.   

Under 2017 beslutades att SLU har som vision att 
vara klimatneutralt innan 2027 och för att nå dit är 
sex fokusområden identifierade:  

• All el SLU köper eller konsumerar ska 
vara av fossilfritt ursprung 

• All fjärrvärme/fjärrkyla SLU köper eller 
konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung 

• Alla SLU:s egna fordon, maskiner och 
verktyg ska drivas icke-fossilt bränsle 

• Upphandling av varor och tjänster ska 
göras med en tydlig klimatmedvetenhet 

• SLU:s personresor ska minska enligt 
beslutad målformulering och 
handlingsplan  

• Klimatkompensation 

8.4 Universitetsdjursjukhuset 
Det nya Universitetsdjursjukhuset (UDS) stod klart 
2014 och är idag ett av Sveriges största 
djursjukhus. Det har en historia som renodlat 
undervisningsdjursjukhus, men har numera samma 
utbud och kundunderlag som övriga 
regiondjursjukhus. UDS består av fem kliniker: 
häst, smådjur, bilddiagnostik, klinisk kemi och 
ambulatoriska kliniken. Lokalerna omfattar 18 500 
kvadratmeter utrustade med moderna vård- och 
operationssalar och har ett stort fokus på 
smittskydd. Det innefattar bland annat Sveriges 
största isoleringsavdelningar, vilket ger goda 
förutsättningar att ta hand om hästar, hundar, katter 
och andra sällskapsdjur på ett säkert sätt. 

De senaste åren har olika aspekter av verksamheten 
varit föremål för utredningar och analyser. 
Utmaningen inför framtiden är att stegvis 
säkerställa de önskvärda synergieffekterna av att 
SLU bedriver omfattande, storskalig, kvalificerad 

och högspecialiserad djursjukvård som ska gagna 
högklassig utbildning och forskning. Ett första steg 
i den riktningen är att beslut har tagits om en ny 
instruktion för UDS som tydliggör denna roll. 
Rektors stöd för strategiska beslut om den kliniska 
verksamhet som bedrivs inom djursjukhuset har 
också omprövats. Ett nytt råd har inrättats vars 
sammansättning ska främja de önskvärda 
synergierna.  

Under 2017 hade UDS cirka 20 300 smådjurs-
patienter och cirka 5 100 hästpatienter. Omsätt-
ningen var 207 mnkr varav 49 mnkr utgjordes av 
statsanslag. Resultatet för 2017 var - 6,6 mnkr, 
vilket delvis förklaras av att personalomsättningen 
varit hög på smådjurskliniken i samband med 
översynen av verksamheten och därmed gjort att 
kapaciteten att ta emot smådjurspatienter minskat 
jämfört med 2016. Vi utgår från att kapaciteten 
återupprättas. 

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 institutioner 
administrativt stöd och service samtidigt som den 
tar ansvar för att universitetet följer lagar och för-
ordningar. Universitetsadministrationen ska genom 
sin verksamhet göra det möjligt för dem som arbet-
ar vid fakulteter och institutioner att fokusera på sin 
huvuduppgift. Universitetsadministrationen ska 
också utgöra ett strategiskt och administrativt stöd 
för universitetets och fakulteternas ledningar. 

Universitetsadministrationen har under 2017 för 
dessa ändamål tilldelats cirka 300 mnkr internt samt 
cirka 12 mnkr i statsanslag, vilket är en liten ökning 
jämfört med 2016.  

För 2017 redovisar SLU 426 årsarbetskrafter 
inom universitetsadministrationen, vilket mot-
svarar ungefär 15,0 procent av det totala 
genomsnittliga antalet årsarbetskrafter på SLU. 
Ungefär hälften av ökningen jämfört med före-
gående år är inom verksamhet som är styrd av 
efterfrågan och som finansieras av avgifter från 
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beställaren av tjänsten. Resterande ökning för-
klaras av arbete med jämställdhetsintegrering, 
satsning på marknadsföring och student-
rekrytering, en förstärkt universitetsledning 

samt enstaka förstärkningar inom övrig stöd-
verksamhet.  

 
 
Tabell 30. Årsarbetare vid universitetsadministrationen 2013–2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Årsarbetskrafter SLU 2952 2904 2841 2775 2847 

Årsarbetskrafter vid universitetsadministrationen 427 425 420 414 426 

Andel årsarbetskrafter vid universitetsadministrationen 14,5% 14,6% 14,8% 14,9% 15,0% 

Källa: Lins (Primula) 
 

8.6 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 31 framgår utfall och prognos för uthyr-
ningen. 

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.  

Uppdraget att lägenheterna i förstahand ska 
reserveras för utbytesstudenter och gästforskare ger 
begränsade möjligheter att hyra ut till andra 
kategorier av studenter.  

Omsättningen på rum är överlag stor jämfört med 
ett studentbostadsföretags övriga hyresgäster efter-
som utbytesstudenter sällan stannar mer än en eller 
två terminer.  

Denna omsättning skapar kostnader som är svåra 
att få täckning för. Det råder bostadsbrist under 
terminerna och därmed konkurrens om student-
bostäder, men rum kan stå tomma under omsätt-
ningsperioden om det inte går att hitta en student 
som vill flytta in samma datum som tidigare hyres-
gäst flyttar ut. Under sommarmånaderna står fler-
talet av rummen tomma, vilket också genererar ett 
intäktsbortfall.  

Det är värdefullt för SLU att på detta sätt kunna 
erbjuda bostäder till inresande studenter och gäst-
forskare, inte minst för att främja en ökad inter-
nationalisering. Ingenting tyder på att bostadssitua-
tionen på campusorterna eller behovet av student-
bostäder vid terminsstart är på väg att förändras. 
Att ingå blockhyresavtal och skapa en organisation 
kring studentbostäder är långsiktiga åtaganden som 
försvåras av tidsbegränsningen. Ett permanent 
tillstånd skulle göra det möjligt att mer aktivt verka 
för ökad tillgång på bostäder, och därmed under-
lätta för utländska studenter och gästforskare att 
komma till SLU.

  

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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Tabell 31. Uthyrning av inhyrda bostäder till studenter och gästforskare 2017 

 Utfall 2017 Prognos 2018 
Antal rum 377 378 
Beläggningsgrad C:a 90 % C:a 90 % 
Intäkter 9 424 tkr 9 110 tkr 
Kostnader 11 363 tkr 11 470 tkr 
Underskott (anslag) - 1 919 tkr - 2 360 tkr 

 
Källa: Lins (Agresso), Landlord 

8.7 Engagemang i organisationsbildningar 

SLU:s engagemang i aktiebolag inskränker sig 
huvudsakligen till det helägda dotterbolaget SLU 
Holding AB (se avsnitt 6.6–6.7). Härutöver har 
SLU intressen i ett antal stiftelser och ett ännu 
större antal föreningar, konsortier och andra 
organisationer. SLU finansierar forsknings- och 
utbildningsverksamhet som universitetet driver 
tillsammans med andra universitet och organi-
sationer, exempelvis i olika centrumbildningar. 
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 373,5 mnkr. Dessa stiftelser har 
under 2017 lämnat bidrag till SLU-anknuten 
verksamhet med cirka 5,0 mnkr samt till 
studerandestipendier med cirka 2,3 mnkr kronor.  

De största bidragen kommer från Stiftelsen August 
T Larssons fond med 2,5 mnkr samt Stiftelsen 
Martha och Dagny Larssons fond från Sofiedahls 
Gård med 0,5 mnkr. SLU erhöll 2017 ersättning 
med 1,0 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 underskott på -72 mnkr för 2017 
och den balanserade kapitalförändringen uppgår till 
625 mnkr, vilket ger ett utgående kapital på 554 
mnkr. Det negativa resultatet är större än prognosti-
serat vilket har sin förklaring i att nya anställningar, 
främst meriteringsanställningar, har ökat snabbare 
än väntat.  

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 nu ökar är forskningen, som 
redovisar ett underskott på -76 mnkr. 

Ekonomin stärktes ytterligare när riksdagen inför 
2016 beslutade om att återföra 30 mnkr till SLU:s 
anslag, dvs. till den nivå som gällde före 2012. När 
anslaget minskades med 30 mnkr 2012 genomförde 
SLU en omfattande neddragning inom utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå, och det tog några 
år innan verksamheten var i ekonomisk balans. 
Inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
redovisar SLU nu ett överskott på 4 mnkr (2016: 29 
mnkr). SLU har sedan 2016 arbetat med att åter-
ställa verksamheten efter den besparing som 
genomfördes 2012. Besparingen innebar bland 
annat att SLU lagt ned fristående kurser 2012-2015 
som återigen startats under 2016-2017. 

SLU:s verksamhetsvolym är störst inom forskning 
och forskarutbildning; 69 procent av omsättningen. 
Fortlöpande miljöanalys och utbildning på grund-
nivå och avancerad nivå ligger på 13 procent res-
pektive 18 procent av omsättningen. 

 

 

Diagram 8. SLU:s omsättning fördelad på redovisningsområden 2017 

 
Källa: Lins (Agresso) 
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Forskning och forskarutbildning har ett utgående 
kapital på 509 mnkr och fortlöpande miljöanalys 
har ett utgående kapital på 29 mnkr. Utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå har ett utgående 
kapital på 16 mnkr, vilket uppnåtts genom flera 
års arbete med en anpassning för att få ekonomin i 
balans. 

Statsanslaget har ökat med 20 mnkr eller 1 procent. 
Den ökning av statsanslaget som SLU fick för 2017 
avsåg undersöknings- och forskningsfartyget (1 
mnkr) förutom sedvanlig pris- och löneomräkning 
(19 mnkr). 

Bidragsintäkterna har minskat med 28 mnkr eller 3 
procent. Även under 2016 minskade bidrags-
intäkterna med 36 mnkr eller 4 procent. Under 
2016 förklaras minskningen av att SLU:s personal-
volym minskat under åren 2013–2016 och under 
2017 förklaras minskningen även av att verksam-
heten i större utsträckning finansierats med 
statsanslag inom forskningen.  

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2017 
ligger i princip på samma nivå som 2016 då 
intäkterna ökade med 10 procent jämfört med 2015.  

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 i slutet av 2018 eller i början av 
2019. Först då kommer försäljningen att påverka 
resultatet som en intäkt av avgifter och andra 
ersättningar på cirka 30 mnkr. 

De finansiella intäkterna ligger på samma låga nivå 
som tidigare år och uppgår till 7 mnkr.

 

Diagram 9. SLU:s intäkter 2017 

 

 

Källa: Lins (Agresso)

Personalkostnaderna har ökat med 120 mnkr eller 
6 procent jämfört med 2016.  

En anledning är att SLU under 2013–2016 
genomfört en omställning av verksamheten och 
personalen har minskat under de åren. Under andra 
halvåret 2017 noteras en vändning i den utveck-
lingen och personalvolymen ökar med 3 procent 

2017 (se även kapitel 7). En annan anledning till de 
ökade personalkostnaderna är löneökningar med 2 
procent. 

Lokalkostnaderna har ökat med 8 mnkr eller 2 pro-
cent jämfört med 2016. Lokalkostnaderna ligger på 
en låg nivå då den låga inflationsnivån påverkat 
kostnaderna positivt.  

Anslag
52%Avgifter och 

andra 
ersättningar

21%

Bidrag
27%

Finansiella 
intäkter

0%



  SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET   ÅRSREDOVISNING 2017 65 

Driftkostnaderna har ökat med 18 mnkr eller 2,4 
procent, vilket delvis förklaras av en större 
personalvolym.  

De finansiella kostnaderna ligger fortfarande på en 
låg nivå, 7 mnkr. 

Avskrivningarna har ökat med 18 mnkr eller 13 
procent, vilket bland annat förklaras av att SLU 
övertagit investeringar i inredning och utrustning 
från Akademiska hus AB samt genomfört 
hyresgästanpassningar av lokaler som i sin tur 
genererat ökade avskrivningar

. 

Diagram 10. SLU:s kostnader 2017 

 

Källa: Lins (Agresso) 

 

 

9.2 Kapitalutveckling och 
personalvolym 

Som framgår av diagram 11 har personalvolymen 
minskat 2013–2016, men därefter börjat öka 2017. 
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. Under 2017 har 
personalvolymen ökat och kapitalet har minskat, 
vilket är i linje med SLU:s planering. 
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Diagram 11. Verksamhetsvolymen mätt i helårsarbetskrafter jämfört med utgående kapital 2013 till 2017 

 
  

9.3 Kapitalutveckling och likviditet 

SLU har en stark likviditet och posten ”kassa och 
bank” i balansräkningen uppgår till 1 367 mnkr. 
Det är en ökning med 64 mnkr jämfört med 2016. 
SLU tog inte upp lån för investeringar gjorda under 
andra halvåret 2016, utan justerade detta först i 
januari 2017. Justeringen som gjordes i början av 
2017 av 2016 års lån var på 58 mnkr, vilket till 
största delen förklarar ökningen av lånen.  

En orsak till den starka likviditeten är resultat-
utvecklingen där SLU:s balanserade kapitalför-
ändring och årets kapitalförändring nu uppgår till 
553 mnkr. Därtill har SLU oförbrukade bidrag på 
cirka 900 mnkr. Kapitalet och de oförbrukade 
bidragen påverkar likviditeten positivt. Som fram-
går av diagram 12 ökar de oförbrukade bidragen 

medan kapitalet minskar, men totalt sett ligger 
dessa på ungefär samma nivå dvs. cirka 1 300 
mnkr. 

SLU har en låneram för 2017 på 1 825 mnkr. 
Lånen uppgår vid årsskiftet 2017 till 1 371 mnkr. 
Outnyttjat låneutrymme är 454 mnkr och den 
största förklaringen till det stora utrymmet är att 
förvärvet av stallbyggnader i Veterinärmedicinskt 
och husdjursvetenskapligt centrum (VHC) har 
senarelagts, från 2017 till 2018. SLU väntar på 
besked från regeringen om att denna affär får 
genomföras. Utgiften för denna investering upp-
skattades till cirka 360 mnkr och SLU har fått 
tilldelad låneram för investeringen. 
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Diagram 12. Likviditeten jämfört med oförbrukade bidrag och utgående kapital 2013–2017, mnkr 

 

 

9.4 Finansiering 

SLU finansieras med statsanslag till 52 procent och 
med bidrags- och avgiftsintäkter till 48 procent.  

Diagram 13 visar SLU:s största finansiärer utöver 
statsanslaget. Diagrammet redovisar bidragen 
utifrån inbetalningar, och uppdragen utifrån vad 
som fakturerats.  

Av SLU:s externa finansiärer är Formas den klart 
största, och inbetalningarna från Formas ligger på 
samma nivå 2017 som 2016. I storleksordning 
kommer sedan Havs- och vattenmyndigheten, 

Naturvårdsverket och Vetenskapsrådet och de har 
alla ökat inbetalningarna till SLU. Svenska företag 
som grupp är femte största finansiär och denna 
grupp har minskat något. Dessa fem står tillsam-
mans för 56 procent av inbetalade medel. Övriga 
större finansiärer som har ökat sin finansiering till 
SLU under 2017 är Sida, EU och jordbruksverket. 

Totalt sett har inbetalningarna ökat med 23 mnkr 
eller 2 procent. 

     

 

  

0
200
400
600
800

1 000
1 200
1 400
1 600

2013 2014 2015 2016 2017

Oförbrukade bidrag Kapital Likviditet



68 SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET   ÅRSREDOVISNING 2017   

Diagram 13. SLU:s största enskilda finansiärer 2017 och 2016 (mnkr) 
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10 Resultaträkning (tkr) 
 

  2017  2016 

Verksamhetens intäkter      
   Intäkter av anslag  Not 1 1 751 526  1 731 902 

   Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not 2 684 731  687 628 

   Intäkter av bidrag Not 3 894 930  923 703 

   Finansiella intäkter Not 4 7 015  6 906 

Summa  3 338 202  3 350 139 

      
Verksamhetens kostnader      
   Kostnader för personal Not 5 -2 081 586  -1 961 862 

   Kostnader för lokaler Not 6 -411 364  -403 528 

   Övriga driftkostnader Not 7 -753 436  -735 984 

   Finansiella kostnader Not 8 -7 477  -7 673 

   Avskrivningar och nedskrivningar Not 9 -155 555  -137 170 

Summa  -3 409 418  -3 246 217 

       
Verksamhetsutfall  -71 216  103 922 

      
Resultat från andelar i helägda företag Not 10 -425  -447 

      
Uppbördsverksamhet Not 11     
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras  1 263  0 

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -1 263  0 

Saldo  0  0 

      
Transfereringar      
  Medel som erh. fr. statens budget för finans. av bidrag  64 257  65 043 

  Medel som erh. fr. myndigh. för finansiering av bidrag  56 722  79 097 

  Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Not 12 23 968  23 207 

   Lämnade bidrag Not 13 -144 947  -167 347 

Saldo  0  0 

      
Årets kapitalförändring Not 14 -71 641  103 475 
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11 Balansräkning (tkr) 
TILLGÅNGAR  2017-12-31  2016-12-31 

Immateriella anläggningstillgångar Not 15     
 - Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar  3 792  6 204 

Summa  3 792  6 204 

      
Materiella anläggningstillgångar Not 16     
 - Byggnader, mark och annan fast egendom  731 107  741 139 

 - Förbättringutgifter på annans fastighet  205 790  223 533 

 - Maskiner, inventarier, installationer m.m.  429 655  451 083 

 - Pågående nyanläggningar  153 176  25 244 

 - Förskott avseende materiella anläggningstillgångar  3038  0 

Summa  1 522 766  1 440 999 

      
Finansiella anläggningstillgångar      
 - Andelar i helägda företag Not 17 13 043  6 987 

 - Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 18 5 174  5 317 

Summa  18 217  12 304 

      
Varulager m.m.      
 - Varulager och förråd Not 19 33 547  33 601 

      
Kortfristiga fordringar      
 - Kundfordringar  38 344  45 084 

 - Fordringar hos andra myndigheter Not 20 135 071  153 896 

 - Övriga kortfristiga fordringar  17 217  87 

Summa  190 632  199 067 

      
Periodavgränsningsposter      
 - Förutbetalda kostnader Not 21 104 329  101 950 

 - Upplupna bidragsintäkter Not 22 234 627  201 177 

 - Övriga upplupna intäkter Not 23 43 708  35 065 

Summa  382 664  338 192 

      
Avräkning med statsverket      
 - Avräkning med statsverket Not 24 0  0 

      
Kortfristiga placeringar      
 -  Värdepapper och andelar  114  114 

      
Kassa och bank      
 - Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Not 25 1 366 286  1 300 074 

 - Kassa och bank  1 417  2 955 

Summa  1 367 703  1 303 029 

      
Summa tillgångar  3 519 435  3 333 510 
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Balansräkning, forts. (tkr) 

KAPITAL OCH SKULDER  2017-12-31  2016-12-31 

      
Myndighetskapital Not 26     
 - Statskapital  13 527  7 046 

 - Uppskrivningskapital  55 813  56 949 

 - Donationskapital  11 215  11 149 

 - Resultatandelar i helägda företag  1 987  2 434 

 - Balanserad kapitalförändring  625 275  520 282 

 - Kapitalförändring enligt resultaträkningen  -71 642  103 475 

Summa  636 175  701 335 

      
Avsättningar      
 - Avsättn. för pensioner och likn. förpliktelser Not 27 11 789  15 672 

 - Övriga avsättningar Not 28 42 280  45 053 

Summa  54 069  60 725 

      
Skulder m.m.      
 - Lån i Riksgälden Not 29 1 371 869  1 190 158 

 - Kortfristiga skulder till andra myndigheter Not 30 84 405  74 114 

 - Leverantörsskulder  117 601  134 383 

 - Övriga kortfristiga skulder Not 31 39 549  36 264 

 - Depositioner  23  23 

 - Förskott från uppdragsgivare och kunder Not 32 30 047  30 012 

Summa  1 643 494  1 464 954 

      
Periodavgränsningsposter      
 - Upplupna kostnader Not 33 193 108  178 767 

 - Oförbrukade bidrag Not 34 905 449  845 170 

 - Övriga förutbetalda intäkter Not 35 87 140  82 559 

Summa  1 185 697  1 106 496 

      
Summa kapital och skulder  3 519 435  3 333 510 

      
      
      
ANSVARSFÖRBINDELSER      
1. Statliga garantier för lån och krediter  Inga  Inga 

2. Övriga ansvarsförbindelser Not 36 9 000  Inga 
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12 Anslagsredovisning (tkr) 
 

 
 

 
 
 
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 873 799  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 9 645 tkr har avsatts.  

Av anslaget ska minst 5 000 tkr avsättas till den 
verksamhet som bedrivs vid Centrum för ekologisk 
produktion och konsumtion och 5 024 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 2017 har Artdatabanken 
anvisats 96 998 tkr i statsanslag, varav 70 000 tkr 
till Svenska Artprojektet.  

Av anslaget ska minst 5 000 tkr avsättas för projekt 
avseende djurskyddsforskning och 5 735 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.  

Anslag

Ingående 
överförings-

belopp

Årets till-
delning enl. 

regleringsbrev
Omdisponerade 
anslagsbelopp

Utnyttjad del 
av medgivet 

överskridande Indragning

Totalt 
disponibelt 

belopp Utgifter

Utgående 
överförings-

belopp

Utgiftsområde 23 Areella näringar, 
landsbygd och livsmedel

1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 
(ramanslag)

ap. 1 Sveriges lantbruksuniversitet
0 1 808 935 0 0 0 1 808 935 -1 808 935 0

ap. 3 Analysverksamhet vid Sveriges 
lantbruksuniversitet 0 6 848 0 0 0 6 848 -6 848 0

Summa 0 1 815 783 0 0 0 1 815 783 -1 815 783 0

Inkomsttitel Inkomster

3312:6 Övriga inkomster av 
försåld egendom 1 263

Summa 1 263
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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 
5 409 tkr varav 1 000 tkr avser nationellt samord-
ningsansvar.  

Av anslaget ska 2 080 tkr avse anordnande av 
skogligt basår med minst 16 utbildningsplatser per 
år. 2 080 tkr har anvisats för detta ändamål. 

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     
5 693 tkr har använts.  

Av anslaget ska minst 3 000 tkr användas för risk-
värdering av växtskadegörare och 3 124 tkr har 
använts. Verksamheten under 2017 beskrivs i 
resultatredovisningen (avsnitt 4.6). 

Av anslaget ska högst 13 000 tkr avse byggnation 
av ett nytt forsknings- och undersökningsfartyg. 
Medlen får även användas till projektrelaterade 
kostnader. Under 2017 har 13 000 tkr anvisats och 
4 434 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 
förordningen om myndigheters årsredovisning och 
budgetunderlag (2000:605) och förordningen om 
myndigheters bokföring (2000:606). Brytdagen för 
räkenskapsårets löpande bokföring var den 5 
januari 2018. 

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 
Riksgäldskontoret.  

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

Under 2017 medges SLU undantag från bestäm-
melsen i 6 kapitlet 2§ förordningen om 
årsredovisning och budgetunderlag, om att i 
årsredovisningen upprätta och avlämna en 
finansieringsanalys. 

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  

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 
bidraget har tilldelats för ändamålet. Under 2017 
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 2018 eller senare.) 
 
 
Avgiftsbelagd verksamhet enligt 3 kap. 2 § 
förordningen om årsredovisning och 
budgetunderlag 
De totala avgiftsintäkterna specificeras i not 2 och 
uppgick 2017 till 623 mnkr exklusive tjänsteexport. 
I tabellen nedan redovisas ekonomiskt utfall för 
avgiftsbelagd verksamhet med krav på full 
kostnadstäckning. Extern uthyrning av lokaler, 
bygg- och marktjänster saknas eftersom SLU inte 
kan särredovisa detta. Utfallet i tabellen nedan kan 
inte jämföras med budget i regleringsbrevet då 
denna avser SLU:s totala avgiftsintäkter. 
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Avgiftsbelagd verksamhet med krav på full kostnadstäckning, tkr 
 

Över-/under-

skott t.o.m. 

2015 

 

Över-

/under-

skott 2016 

Intäkter  

2017 

Varav 

avgifts-

intäkter 

Kostnader 

2017  

Över-

/under-

skott  

2017 

Ack. över-

/under-

skott 2017 

Uppdragsforskning 

 

755 4 159 94 676 93 540 -97 371 -2 695 2 219 

Uppdragsutbildning 

 

33 9 3 967 3 967 -3 601 366 408 

Fortlöpande 

miljöanalysuppdrag 

7 746 -6 266 157 183 155 182 -158 886 -1 704 -224 

Summa 8 534 -2 098 255 826 252 689 -259 858 -4 033 2 403 

        

Tjänsteexport 2 362 1 489 61 045 61 045 -58 591 2 454 6 305 

 

Intäkter av tjänsteexport (se definition i not 2) finns 
i många olika verksamheter och ingår även i 
uppdragsforskning, uppdragsutbildning och 
fortlöpande miljöanalysuppdrag.  Kostnader för 
tjänsteexport beräknas fr.o.m. 2015 enligt tjänste-
exportens andel av totala intäkter i respektive 
projekt. 
 

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 
löneutgifter som bas. I tabellen nedan finns en 
sammanställning över årets intäkter, kostnader och 
kapital. 
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Intäkter och kostnader per redovisningsområde 

 Utbildn på   Forskning  Fort-  Totalt 

 grund- och   o forskar-  löpande   

 avancerad nivå  utb  miljöanalys   
        

Balanserad kapitalförändring 11 313  585 493  28 469  625 275 
        

Verksamhetens intäkter        

   Intäkter av anslag 499 100  1 114 573  137 853  1 751 526 

   Intäkter av avgifter och andra ersättningar 85 521  428 623  170 587  684 731 

   Intäkter av bidrag 4 202  757 724  133 004  894 930 

   Finansiella intäkter 39  6 720  256  7 015 

Summa 588 862  2 307 640  441 700  3 338 202 
        

Verksamhetens kostnader        

   Kostnader för personal -317 582  -1 486 779  -277 225  -2 081 586 

   Kostnader för lokaler -120 569  -272 219  -18 576  -411 364 

   Övriga driftkostnader -89 502  -545 700  -118 234  -753 436 

   Finansiella kostnader -15  -7 441  -21  -7 477 

   Avskrivningar -14 965  -131 611  -8 979  -155 555 

   Internbokföring netto -41 883  60 051  -18 168  0 

Summa -584 516  -2 383 699  -441 203  -3 409 418 
        

Verksamhetsutfall 4 346  -76 059  497  -71 216 
        

Resultat från andelar i helägda företag   -425    -425 
        

Årets kapitalförändring 4 346   -76 484   497   -71 641 
        

Utgående ackumulerat kapital  15 659   509 009   28 966   553 634 
 

 

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 
anläggningstillgångar är högst 5 år.  
 
Från och med 2017-01-01 tillämpar SLU 
komponentredovisningsmetoden för anläggnings-
tillgångar för byggnader, biogasanläggningar och 
fartyg, där skillnaden i förbrukning mellan 
betydande komponenter bedöms vara väsentlig och 

det totala anskaffningsvärdet är 15 mnkr eller mer. 
SLU har inte haft några nyanskaffningar under 
2017 där komponentredovisning ska tillämpas. Av 
tidigare års anskaffade anläggningstillgångar har 
följande delats upp på komponenter fr.o.m. 2017: 
Lövsta nöt-, svin- och fågelstall, Lövsta slakteri 
samt Lövsta biogasanläggning. För dessa 
anläggningar tillämpar SLU övergångsregel som 
innebär att avskrivningstiderna justeras först när 
komponenterna byts ut.  
 
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 
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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 
används i mjölkproduktionen, till avel eller 
forskning under mer än tre år. Övriga djur 
redovisas som lager. Anläggningsdjuren redovisas 
till bestämd mängd och fast värde, eftersom deras 
kvantitet, värde och sammansättning inte varierar 
väsentligt och deras sammantagna värde är av 
underordnad betydelse för SLU:s redovisning. Det 
genomsnittliga värdet för djuren bestäms med hjälp 
av Skatteverkets föreskrifter om 
produktionsutgifter för djur i lantbruk. SLU tar inte 
upp lån motsvarande anläggningsdjuren, eftersom 
de till allra största delen är från egen uppfödning. 
Anskaffningen medför ingen betalning. 

Ny-, till- och ombyggnad på annans fastighet som 
uppgår till minst 100 tkr redovisas som 
förbättringsutgift på annans fastighet. Även 
reparations- och underhållskostnader på annans 
fastighet som uppgår till minst 100 tkr redovisas 
som förbättringsutgift. För större byggprojekt som 
Akademiska hus driver bokförs nedlagd tid inom 
SLU som förbättringsutgift på annans fastighet.  

Konst tas upp som anläggningstillgång om 
anskaffningen är gjord 2003 eller senare och om 
anskaffningsvärdet uppgår till minst 20 tkr.  

Finansiella anläggningstillgångar utgörs av SLU:s 
aktieinnehav i helägda SLU Holding samt insatser i 
ekonomiska föreningar. Värderingen av 
aktieinnehavet i dotterföretaget SLU Holding har 
skett enligt kapitalandelsmetoden.  Insatser i 

ekonomiska föreningar redovisas till bokfört värde 
då marknadsvärde för dessa tillgångar saknas. 

Projekt finansierade med externa medel 
SLU:s redovisning är uppbyggd på projektbas. 
Varje bidrags-/uppdragsfinansierat projekt med 
kontrakt värderas utifrån om det är pågående eller 
avslutat. För avslutade projekt och pågående 
projekt där kontraktsmedlen har förbrukats 
redovisas över- eller underskott som årets 
kapitalförändring. För övriga pågående projekt 
periodiseras en fordran eller skuld i balans-
räkningen (periodavgränsningsposter). 

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 
anskaffningsvärde och verkligt värde. Djur i lager 
värderas enligt Skatteverkets föreskrifter om 
produktionsutgifter för djur i jordbruk eller till 85 
procent av marknadsvärdet där uppgift från 
Skatteverket saknas. 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 2017 2016 
Intäkter av anslag 1 751 526 1 731 902 
Medel från statens budget i transfereringsavsnittet 64 257 65 043 
Utgifter mot anslag i anslagsredovisningen 1 815 783 1 796 945  

   
Not 2  Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2017 2016 
Djursjukvård 159 245 155 848 
Avgiftsintäkter i uppdragsutbildning  3 967 2 082 
Avgiftsintäkter i uppdragsforskning  93 540 100 871 
Avgiftsintäkter i uppdrag fortlöpande miljöanalys  155 182 151 298 
Försäljning av jordbruksprodukter inkl djur 41 605 40 788 
Försäljning av övriga varor och tjänster  92 358 98 393 
Kurser och konferenser* 59 246 67 742 
Publikationer samt informations- och kursmaterial* 3 309 3 372 
Uthyrning av mark, lokaler och studentbostäder 51 181 46 437 
Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar**)  11 522 641 
Sponsring 13 575 20 156  

684 731 687 628  
   

* Intäktsslagen avser intäkter enligt 4§ avgiftsförordningen, sammanlagt:   62 555 71 114  
   

Intäkter av tjänsteexport ingår i avgiftsintäkterna ovan med: 61 045 59 061  
   

Varav avgifter från utländska studenter: 6 352 4 965 
Intäkter av tjänsteexport beräknas enligt HfR:s redovisningsråds rekommendation och 
omfattar intäkter från Sida samt intäkter med utländsk motpart inkl. studieavgifter.  

   
**)Av årets realisationsvinst avser 9 mnkr realisationsvinst som uppstått i samband med 
att ersättning för nedlagda förbättringsutgifter på fastigheten Alnarpsgården erhållits av 
hyresvärden. 

   
   

Not 3  Intäkter av bidrag 2017 2016 
Från statliga myndigheter 630 309 658 181 
Från övriga 264 621 265 522  

894 930 923 703 
 
 
   

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 
Ultupharma AB New Antibiotics from Nature 5 869 030 

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse Swedish Universities Metabolics Platform 5 073 443 

Kjell och Märta Beijers Stiftelse 
Physiological branch-points with ecosystem 
consequences:  
carbon and water in boreal forests 

4 290 811 

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse Wallenberg Scholar 2 614 770 

Lyckeby Starch AB 
Riktad in vivo mutagenes för framställning av potatis 
som producerar  
kortkjedjigt amylopektin 

2 523 125 

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse Utvecklandet av databaser för trädgenomik 2 020 995 

Kjell och Märta Beijers Stiftelse Beijerlaboratoriet för husdjursforskning 2 000 000 
Stiftelsen Djursjukhus i Stor-
Stockholm 

Biomarkörer vid utvärdering av allergisk hudsjukdom 
hos hund 1 961 750 

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse Understanding the environmental regulation of the 
annual growth cycle in trees 1 941 679 

Stiftelsen Lantbruksforskning Nya mått i aveln för förbättrad fruktsamhet hos 
nordiska mjölkkor 1 770 000 

Skogs-och lantbrukarakademien, 
kungl 

Privata skogsägares arbetssäkerhet vid arbete i 
kedjan skog till brännved 1 600 000 

Familjen Kamprads stiftelse Integrated quality management from fork to farm 1 600 000 

Stiftelsen J C Kempes Minne Inte bara älg... Nordmaling, en försmak av 
framtidens klövviltsamhälle i Norra Sverige 1 570 000 

Familjen Kamprads stiftelse Improved utilization of regionally grown protein feeds 1 464 164 

Stiftelsen Oscar o Lili Lamms Minne Effekter av skogliga avsättningar i olika skalor på 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster 1 398 000 

Stiftelsen Seth M Kempes Minne 
En världsledande fältforskningsinfrastruktur för sjöar 
och vattendrag  
i det boreala skogslandskapet 

1 355 000 

 

Not 4  Finansiella intäkter 2017 2016 
Ränteintäkter från Riksgälden 6 490 5 856 
Övrigt 525 1 050  

7 015 6 906 
Räntan hos Riksgälden har sänkts från i genomsnitt -0,49 % 2016 till -0,50 % 2017.    
Beloppen avser därmed negativ ränta på lån i Riksgälden till anläggningstillgångar.     

   
Not 5  Kostnader för personal 2017 2016 
Lönekostnader exkl. arbetsgivaravgifter m.m. 1 353 574 1 280 732 
Övriga personalkostnader 728 012 681 130  

2 081 586 1 961 862  
   

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

Not 6  Kostnader för lokaler 2017 2016 
Uppgifter om lokalkostnader enligt SUHF:s rekommendation finns i  411 364 403 528 
avsnitt 8.1 i resultatredovisningen. De uppgifterna är hämtade från flera    
resultatposter och stämmer inte överens med posten Kostnader för lokaler.    
    
Not 7  Övriga driftkostnader 2017 2016 
Resor 56 154 51 838 
Köpta tjänster 497 375 474 087 
Realisationsförlust vid försäljning/utrangering av anläggningstillgångar 1 778 681 
Övriga driftkostnader 198 129 209 378  

753 436 735 984  
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Jämförelsetalet för 2016 har justerats avseende posterna Köpta tjänster och Övriga driftkostnader.  
Posten Köpta tjänster inkluderar nu även köpta utbildnings- och forskningstjänster, vilket innebär att beloppet för Övriga 
driftkostnader minskats med motsvarande belopp. 

Not 8  Finansiella kostnader 2017 2016 
Räntekostnader från Riksgälden 6 844 6 383 
Övrigt 633 1 290  

7 477 7 673 
Se not 4. Räntekostnader från Riksgälden avser negativ ränta på räntekontot.     

   
Not 9  Avskrivningar och nedskrivningar 2017 2016 
Se not 15 och 16. 155 555 137 170  

155 555 137 170  
   

Not 10  Resultat från andelar i helägda företag 2017 2016 
Preliminärt resultat från andelar i SLU Holding för innevarande år 122 -422 
Justerat resultat för föregående år -547 -25  

-425 -447  
   

Not 11 Uppbördsverksamhet 2017 2016 
Beloppet avser nettoinkomst vid försäljning av fastighet. 1 263 0  

   
   

Not 12 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 2017 2016 
Medel från statliga bolag och fonder  7 965 6 057 
Medel från EU 1 981 1 762 
Medel från övriga 14 022 15 388  

23 968 23 207 
De största enskilda posterna bland Medel från övriga är:    
Medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse: Metabolomik plattform 3 345 2 893 
Medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse: Understanding the  2 727 1 288 
environmental regulation…    
Stiftelsen för strategisk forskning: Functional Trees 2 134 954  

   
Not 13  Lämnade bidrag 2017 2016 
Bidrag till myndigheter från statsanslaget 24 269 34 601 
Vidareförmedlade forskningsbidrag till myndigheter 60 825 71 874 
Vidareförmedlade forskningsbidrag till övriga 15 590 15 943 
Resebidrag till studerande 326 340 
Stipendier 14 284 14 710 
Övriga bidrag 29 653 29 879  

144 947 167 347 
   

Övriga bidrag går främst till Ridskolan Strömsholm, Flyinge,  Hästnäringens nationella stiftelse, Stiftelsen 
station Linné, Travskolan Wången och Stiftelsen Värmlands och Örebro läns skogsskola.     

    
   

Not 14 Årets kapitalförändring 2017 2016 

 -71 641 103 475 

    
Varav avgiftsfinansierad verksamhet enligt avgränsning i not 26: -4 033 -2 098 
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 

2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärde 17 384 17 041

Årets investering 206 2 814

Årets egenutveckling 0 -446

Årets avyttring, anskaffningsvärde -117 -1 334

Ingående ackumulerad avskrivning -11 871 -11 790

Årets avskrivning -1 927 -1 844

Återförd avskrivning på avyttring 117 1 763

Restvärde 3 792 6 204

Årets investeringar avser uppgradering av hårdvara i samband med ny kortstandard, 105 tkr samt 
programvara EPI-server, 101 tkr.

Ingående anskaffningsvärde har minskat med anledning av en återläggning av felaktigt aktiverad post 
2016 gällande e-handelstjänst, 690 tkr.

 

Not 16   Materiella anläggningstillgångar 
 
 

 

 

 

Byggnader, mark o Förbättringsutgifter Maskiner, inven-- Pågående nyanlägg-
annan fast egendom på annans fastighet tarier, djur mm *)

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Ingående ack. anskaffningsvärde 991 186 983 842 328 654 208 055 1 248 315 1 214 081 54 959 25 543

Korrigering anskaffningsvärde 0 0 250

Årets investeringar 20 678 10 289 11 376 120 599 110 628 65 124 101 255 41 234

Årets avyttringar -550 -2 945 -50 000 -32 379 -31 140 -11 818

Utgående ack. anskaffningsvärde 1 011 314 991 186 290 030 328 654 1 326 564 1 248 315 156 214 54 959

Ingående ack. avskrivning -307 143 -279 853 -105 121 -98 096 -826 946 -757 191

Korrigering ack. avskrivning -125

Årets avskrivningar -30 692 -30 082 -22 619 -7 025 -100 316 -98 219

Årets avyttringar 356 2 792 43 500 0 30 353 28 589

Korrigering ack. avskrivning

Utgående ack. avskrivningar -337 479 -307 143 -84 240 -105 121 -896 909 -826 946 0 0

Ingående ack. nedskrivning -23 158 -23 158

Årets avyttringar 176

Utgående ack. nedskrivningar -22 982 -23 158 0 0 0 0 0 0

Ingående ack uppskrivning 80 254 80 254

Årets avyttringar 0

Utgående ack. uppskrivningar 80 254 80 254 0 0 0 0 0 0

Restvärde 731 107 741 139 205 790 223 533 429 655 421 369 156 214 54 959

ningar inkl 
förskott    *)
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*) Jämförelsetalen för 2016 har justerats med anledning av att uppsamlingskonto för pågående investeringar i maskiner och inventarier har 
klassificerats om från posten Maskiner och inventarier (- 29 715 tkr) till posten Pågående nyanläggningar (+ 29 715 tkr) under 2017.   
Omvärdering djurkapital 2016 ingår under posten korrigering anskaffningsvärde.   
     
Årets investering i byggnader och mark består av:      
Om- och tillbyggnad av slakteriet på Lövsta, 6 mnkr, hyresgästanpassningar stall Kungsängen, 6 mnkr    
tilläggsarbeten biogasanläggning, 3 mnkr, täckdikning och markarbeten avseende Bläckhornet, Krusenberg och 
Kungsängen, 6 mnkr     
   
Från pågående nyanläggningar har 19 mnkr förts till årets investering.   
Av årets byggnadsavskrivningar är 1 mnkr hänförliga till uppskrivningskapitalet.    
     
Årets investering i förbättringsutgifter på annans fastighet består huvudsakligen av ombyggnation Östra längan, Ulls hus, Ultuna 8 
mnkr   
     
Årets investeringar i maskiner och inventarier m.m. består bland annat av:   
Växthusinredning, Biotronen i Alnarp, 17 mnkr, Inredning till Östra längan, Ulls hus, Ulltuna, 5 mnkr,     
fordon med tillbehör samt jordbruksmaskiner 10 mnkr    
     
Av årets investeringar i maskiner och inventarier har 28 mnkr förts från posten pågående nyanläggningar. 
 
  

  
Not 17  Andelar i helägda företag 2017-12-31 2016-12-31 
Ingående balans 6 987 6 434 
Ovillkorat aktieägartillskott  1 000 1 000 
Justering av ovillkorade aktieägartillskott tidigare år 5 481  
Justerat resultat föregående år -547 -25 
Preliminärt resultat innevarande år 122 -422  

13 043 6 987 
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.   
 

  
Aktieägartillskottet avser ett ovillkorat aktieägartillskott från regeringen till SLU Holding och ska användas till kostnader för en s.k. 
idébank. Aktieägartillskottet har utbetalts via Kammarkollegiets (ap 13, p 13, anslag 3:13 Särskilda utgifter för 
forskningsändamål), och Kammarkollegiet är den part som redovisar det utbetalade beloppet som årets investering i helägda 
företag. SLU redovisar, i egenskap av ägare av SLU Holding, det totala innehavet inklusive aktieägartillskott. 

SLU Holding har under våren 2017 utrett redovisningen av erhållna ovillkorade aktieägartillskott och i årsredovisningen för 2016 
korrigerat det egna kapitalet med + 5 481 tkr avseende erhållna aktieägartillskott från tidigare år. SLU har med anledning av 
detta justerat posten andelar i helägda företag samt posten statskapital (se not 26) med motsvarande belopp. 
 

  
Not 18  Andra långfristiga värdepappersinnehav 2017-12-31 2016-12-31 
Avser insatser i ekonomiska föreningar. Marknadsvärde saknas.  5 174 5 317  

   
Not 19  Varulager och förråd 2017-12-31 2016-12-31 
Egenproducerat spannmål och foder 17 250 17 560 
Lager i djursjukhuset och ambulatoriska kliniken 4 389 5 032 
Djurlager 2 915 3 010 
Övrigt 8 993 7 999  

33 547 33 601  
   

Not 20  Fordringar hos andra myndigheter 2017-12-31 2016-12-31 
Fordran ingående mervärdesskatt 50 969 53 423 
Fakturerad kundfordran 74 294 92 329 
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Fordran skattekonto 9 808 8 144  
135 071 153 896  

   
Not 21  Förutbetalda kostnader 2017-12-31 2016-12-31 
Förskottsbetald hyra 88 072 88 423 
Övrigt 16 257 13 527  

104 329 101 950  
   

Not 22  Upplupna bidragsintäkter 2017-12-31 2016-12-31 
Upplupna bidragsintäkter från statliga myndigheter 139 333 102 511 
Upplupna bidragsintäkter från övriga bidragsgivare 95 294 98 666  

234 627 201 177  
   

Not 23  Övriga upplupna intäkter 2017-12-31 2016-12-31 
Upplupna uppdragsintäkter från statliga myndigheter 32 136 27 566 
Övriga upplupna intäkter från statliga myndigheter 455 -1 237 
Upplupna uppdragsintäkter från övriga 5 707 5 752 
Övriga upplupna intäkter  5 410 2 984  

43 708 35 065  
   

Not 24  Avräkning med statsverket 2017-12-31 2016-12-31 
Uppbörd    
Ingående balans 0 -911 
Redovisat mot inkomsttitel -1 263 0 
Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel 

1 263 911 
Skulder avseende uppbörd 

0 0  

   
Anslag i räntebärande flöde 

   
Ingående balans 

0 0 
Redovisat mot anslag 

1 796 945 1 796 945 
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -1 796 945 -1 796 945 
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde 0 0  

   
Not 25  Behållning i räntekonto hos Riksgälden 2017-12-31 2016-12-31  

1 366 286 1 300 074  
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Not 26  Förändring av myndighetskapitalet 
 
 
  

Stats- 
kapital 1) 
 
 

Upp- 
skriv-
nings-
kapital 3) 

Dona- 
tions- 
kapital 

Resultat- 
andelar i 
helägt 
företag 

Balanserad 
kapital- 
förändring, 
anslags- 
och bidrags- 
finansierad 
verksamhet 4) 

Balanserad 
kapital- 
förändring, 
avgifts- 
belagdverk-
samhet 5) 

Kapital- 
förändring 
enligt 
resultat- 
räkningen Summa 

Utgående balans 
2016 

7 046 56 949 11 149 2 434 511 748 8 534 103 475 701 335 

A Ingående balans 
2017 

7 046 56 949 11 149 2 434 511 748 8 534 103 475 701 335 

Föregående års 
kapitalförändring 

 
-1 136 66 -447 107 090 -2 098 -103 475 0 

Ovillkorat 
aktieägartillskott till 
SLU Holding 

1 000 
   

 
  

1 000 

Justering av 
ovillkorade 
aktieägartillskott tid 
år 2) 

5 481       5 481  

Årets 
kapitalförändring 

    
 

 
-71 641 -71 641 

B Summa årets 
förändring 

6 481 -1 136 66 -447 107 090 -2 098 -175 116 -65 160 

C Utgående 
balans 2017 

13 527 55 813 11 215 1 987 618 838 6 436 -71 641 636 175 

 

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

samt konstkapital.  
2)  SLU Holding har under våren 2017 utrett redovisningen av erhållna ovillkorade aktieägartillskott och i årsredovisningen 

för 2016 korrigerat det egna kapitalet med + 5 481 tkr avseende erhållna aktieägartillskott från tidigare år. SLU har med 
anledning av detta justerat posten statskapital samt posten andelar i helägda företag (se not 17) med motsvarande 
belopp. 

3) Uppskrivningskapitalet har sitt ursprung i den omvärdering av fastighetsvärdena som gjordes år 2000. 
4) SLU medges i regleringsbrevet undantag från att särredovisa över- eller underskott i bidragsfinansierad verksamhet. 
5) 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. 

 

Not 27  Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2017-12-31 2016-12-31 
Ingående avsättning 15 672 14 017 
Årets pensionskostnad 5 096 10 338 
Årets pensionsutbetalningar -8 979 -8 683 
Utgående avsättning 11 789 15 672  

   
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 2017-12-31 2016-12-31 
Ingående avsättning 5 316 4 884 
Årets förändring -142 432 
Utgående balans 5 174 5 316  

   
Avsättning nedlagd verksamhet: uppsägningslöner 2017-12-31 2016-12-31 
Ingående avsättning 0 742 
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Årets förändring 0 -742 
Utgående balans 0 0 

 
    

Avsättning nedlagd verksamhet: återställande av försöksytor 2017-12-31 2016-12-31 
Ingående avsättning 12 272 14 000 
Årets förändring -1 642 -1 728 
Utgående balans 10 630 12 272  

   
Avsättningen uppskattas komma att regleras i sin helhet under 2018.     

   
Avsättning nedlagd verksamhet: hyrda lokaler och egna byggnader 2017-12-31 2016-12-31 
Ingående avsättning 1 688 1 994 
Årets förändring -1 484 -306 
Utgående balans 204 1 688  

   
Ingen del av avsättningen uppskattas regleras under 2018.     

   
Återställningskostnader för lokaler som SLU avser att behålla under överskådlig tid uppskattas till ca 
13 mnkr. Dessa har inte bokförts som avsättning. 

   
Avsättning engångspremie särskild pensionsersättning 2017-12-31 2016-12-31 
Ingående avsättning 933 3 989 
Årets förändring 271 -3 056 
Utgående balans 1 204 933  

   
Det är inte möjligt att uppskatta hur stor del av avsättningen som kommer att     
regleras under 2018.     

   
Avsättning för lokalt omställningsarbete 2017-12-31 2016-12-31 
Ingående avsättning 24 844 25 544 
Årets förändring 224 -700 
Utgående balans 25 068 24 844  

   
Det är inte möjligt att uppskatta hur stor del av avsättningen som kommer att    
regleras under 2018.     

   
Not 29  Lån i Riksgälden 2017-12-31 2016-12-31 
Ingående skuld 1 190 158 1 187 735 
Nya lån 398 342 72 132 
Årets amortering -216 631 -69 709 
Utgående skuld 1 371 869 1 190 158  

   
SLU disponerar enligt regleringsbrevet en låneram på:  1 825 000 1 711 000  

   
Låneansökan per december 2016 bokfördes först i januari 2017, vilket påverkat låneupptag med 
126 923 tkr samt amortering med 68 191 tkr under 2017.   

    
   

Not 30  Kortfristiga skulder till andra myndigheter 2017-12-31 2016-12-31 
Skuld avseende utgående mervärdesskatt 13 538 14 675 
Skuld avseende arbetsgivaravgift m.m. 35 505 33 202 
Övriga skatteskulder 75 247 
Leverantörsskulder m.m.  35 287 25 990  

84 405 74 114 
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Not 31  Övriga kortfristiga skulder 2017-12-31 2016-12-31 
Personalens källskatt 33 006 30 843 
Löneskuld 4 421 1 791 
Koordinatorsmedel att betala ut i EU-projekt 1 331 2 906 
Övrigt 792 724  

39 550 36 264  
   

Not 32 Förskott från uppdragsgivare och kunder 2017-12-31 2016-12-31 
Av posten avser 30 000 tkr handpenning från Uppsala kommun vid försäljning av etapp 2 av 
fastigheten Ultuna 2:1. 

30 047 30 012  
   

Not 33  Upplupna kostnader 2017-12-31 2016-12-31 
Semesterlöneskuld inkl. sociala avgifter 166 024 153 235 
Upplupna lönekostnader inkl. sociala avgifter 17 836 15 220 
Övrigt 9 248 10 312  

193 108 178 767 
     

   
Not 34  Oförbrukade bidrag 2017-12-31 2016-12-31 
Oförbrukade bidrag från statliga myndigheter 635 932 588 617 
Oförbrukade bidrag från övriga bidragsgivare 48 890 45 908 
Oförbrukade donationer 219 608 209 691 
Oförmedlade bidrag för transferering från statliga myndigheter 1 019 953 
Oförmedlade bidrag för transferering från övriga bidragsgivare 0 0 

 905 449 845 169 
För definition av donationer, se not 3.      

   
Förbrukningstakt av statliga oförbrukade bidrag, inkl. oförmedlade 

2017-12-31 2016-12-31 
Beräknad förbrukning av medel inom 3 månader 

188 150 188 150 
Beräknad förbrukning av medel 3-12 månader 401 420 401 420 
Beräknad förbrukning av medel 1-3 år  0 0  

589 570 589 570 
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 2017-12-31 2016-12-31 
Förutbetalda hyresintäkter 5 228 6 768 
Förutbetalda uppdragsintäkter med kontrakt 73 551 68 090 
Övriga förutbetalda intäkter 8 361 7 701 

 87 140 82 559 

    
Not 36  Ansvarsförbindelser 2017-12-31 2016-12-31 
Rivning Vegetum, Alnarp: 5 000  
  Utredning pågår om byggnaden ska byggas om eller ersättas. Om bygganden     
  lämnas uppstår återställnings- och saneringskostnader mm till uppskattningsvis ca 5 mnkr    
Återställande av impregneringsverkstad, Virkeslära, Ultuna: 4 000  
  Utredning om verksamhetens framtid pågår vid fakulteten för skogsvetenskap.     
  I samband med en eventuell tomställning av lokalen föreligger troligen saneringsbehov.     
  Uppskattade kostnader för återställande inklusive eventuell sanering är ca 4 mnkr.     

 9 000 Inga 
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Styrelsens skattepliktiga ersättningar och åtaganden 

 
Namn Ersättning, kr Andra råds- och styrelseuppdrag utöver Sveriges 

lantbruksuniversitet samt ledamot i aktiebolag 
Andersson, Stina 
Ordförande Sluss 
fr.o.m. 2017-08-01 
 
 

11 665* Inga 
 

Bengtsson, Jan 
Professor 
fr.o.m. 2017-05-01 
 

504 149* Inga 
 

Brennerfelt, Rolf 
Generaldirektör 
 

67 223 Breko Konsult AB, ledamot  
Strålsäkerhetsmyndighets insynsråd, ledamot 
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, ledamot 
 

Båge, Lennart 
Ambassadör 
t.o.m. 2017-04-30 
 

9 333 Sidas styrelse, ledamot 
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, ledamot. 
 

Carlsten Johan  
Docent 

27 997 Chalmers Professional Educations AB, ledamot 
IPS Sweden AB, ordförande 
IPS IBOFlow AB, ordförande 
SIQ-Institutet för Kvalitetsutveckling, ledamot 
Universeum AB, ledamot 
Svenskt kvalitetsindex AB, ledamot 
 

Danielsen, Kristin 
Internationell direktör 
fr.o.m. 2017-05-01 
 

0 NordForsk, ledamot 
Fulbright, ledamot 
 

Ericsson, Göran 
Professor 
t.o.m. 2017-04-30 
 

260 249* ARCUM; Arctic Research Centre at Umeå University, ledamot 
Styrelsen för Miljöforsk (Norges forskningsråd), vice ordförande 
 

Forsberg, Jacob 
Förste rådgivare, Sluss 
t.o.m. 2017-07-31 
 

16 333* Inga 
 

Göthe, Lotta  
Konsult  
t.o.m. 2017-04-30 
 

9 333 Styrelsen Miljöbyrån Ecoplan AB, ledamot 

Hallberg Sramek, Isabella 
Ordförande Sluss t.o.m. 2017-07-31 
Förste rådgivare, Sluss fr.o.m 2017-
08-01 
 

28 000 Zava Tec AB, ledamot 

Högberg, Peter 
Rektor 
 

1 360 824* Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, ledamot 
Länsstyrelsens insynsråd Uppsala län, ledamot 
Länsstyrelsens insynsråd Västerbottens län, ledamot 
 

Jansson, Anna  
Professor 
t.o.m. 2017-04-30 
 

286 899* P.E.G. Textil AB, ledamot (suppleant)   

Jensen, Erik Steen  
Professor 
t.o.m. 2017-04-30 

322 304* Ekhagastiftelsen, vetenskapliga råd, ledamot  
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, ledamot 
Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund, ledamot 
L'Académie d'Agriculture de France, ledamot 
 

Karlsson, Maria 
Doktorand 

28 000 Inga 

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). 



88 SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET   ÅRSREDOVISNING 2017   

 
Khorsand, Maria 
Verkställande direktör  
 

27 997 Beijer Electronics AB, ledamot 
Länsstyrelsens insynsråd (Västra Götaland), ledamot  
Statens väg- och transportforskningsinstitut, ledamot 
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, Avd. XI, Avdelning för 
utbildning och forskning, ledamot  
 

Lindman, Johan 
Skogsdirektör 
t.o.m. 2017-04-30 

9 333 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) 
 

Löfgren, Susanna 
Länsråd 
fr.o.m. 2017-05-01 
 

18 664 Inga 

Norrfalk, Maria 
Förutvarande landshövding 
 

28 287 Fortifikationsverket, ordförande 
Future Forests, ordförande 
Econova AB, ledamot 
Bergvik Skog AB, ledamot 
Maria Norrfalk AB,ordförande 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, ledamot 
Hushållningssällskapens Service AB, ledamot 
 

Persson, Bengt 
Lantbrukare 
 

27 997 Sigill Kvalitetssystem AB, ledamot 
Foodhills AB, ordförande  
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, ledamot 
 

Sarlöv-Herlin, Ingrid 
Professor 
fr.o.m. 2017-05-01 
 
 

587 862* Inga 
 

Spong, Göran 
Universitetslektor 
fr.o.m. 2017-05-01 
 

418 962* Inga 
 

Wasteson, Yngwild  
Professor 
fr.o.m. 2017-05-01 
 

18 906 Simula Research Laboratory, ledamot 
US-Norway Fulbright Foundation for Educational Exchange, ledamot 
Executive Committee, The European Association for Establishments 
for Veterinary Education, ledamot 

*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 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Låneram i Riksgäldskontoret (tkr)      

Beviljad 1 250 000 1 499 500 1 470 000 1 711 000 1 825 000 

Utnyttjad  1 165 379 1 183 705 1 187 735 1 190 158 1 372 000    

      

Kontokrediter i Riksgäldskontoret (tkr)      

Beviljad 68 500 68 500 68 500 48 500 0 

Maximalt utnyttjad 0 0 0 0 0 
      

Räntekonto i Riksgäldskontoret (tkr)      

Intäkter 10 392 5 305 0 0 0 

Kostnader 0 0 2 969 6 383 6 844 
      

Avgiftsintäkter (tkr)      

Budget i regleringsbrevet  587 000 585 000 637 000 711 000 746 000 

Faktiskt utfall som disponeras av SLU * 594 411 624 248 626 950 687 628 684 761 
      

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 2 952 2 904 2 841 2 774 2 847 

Medelantal anställda 3 705 3 669 3 585 3 536 3 605 
         

Driftkostnad per årsarbetskraft (tkr) 1 004 1 047 1 068 1 118   1 140 
      

Kapitalförändring (tkr)      

Årets kapitalförändring 901 172 819 75 795 103 475 -71 641 

Balanserad kapitalförändring 265 861 271 331 444 305 520 282 625 274 
 

* 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 
 2017 2016 2015 2014 2013 
Utbildning och forskning       
Totalt antal helårsstudenter1 

- andel kvinnor (%) 
- andel män (%) 

3 737 
69 
31 

3 745 
69 
31 

3 812 
69 
31 

3 838 
68 
32 

3 879 
67 
33 

Kostnad per helårsstudent (tkr) 132 124 117 118 117 

Totalt antal helårsprestationer2 

- andel kvinnor (%) 
- andel män (%) 

3 310 
70 
30 

3 379 
70 
30 

3 525 
69 
31 

3 550 
69 
31 

3 523 
68 
32 

Kostnad per helårsprestation (tkr) 149 138 127 127 128 

Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst)2 56 45 46 33 18 

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

116 
61 
39 

95 
52 
48 

74 
53 
47 

102 
52 
48 

93 
61 
39 

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

563 
58 
42 

610 
58 
42 

646 
59 
41 

712 
56 
44 

722 
57 
43 

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

246 
55 
45 

277 
54 
46 

313 
56 
44 

347 
53 
47 

371 
54 
46 

Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag3 1 3 0 0 8 

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

Genomsnittlig studietid för doktorsexamen, terminer 
- kvinnor 
- män 

8,6 
8,6 
8,6 

8,5 
8,6 
8,5 

8,4 
8,4 
8,4 

8,7 
9,0 
8,5 

8,5 
8,5 
8,4 

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

100 
60 
40 

132 
55 
45 

121 
54 
46 

111 
46 
54 

85 
56 
44 

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

5 
20 
80 

13 
62 
48 

13 
62 
48 

7 
71 
29 

14 
64 
34 

Totalt antal refereegranskade vetenskapliga 
publikationer5 

1 679 1 600 1 430 1 478 1 505 

Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation 1 160 1 128 1 250 1 245 1 189 

Personal      

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

2 847 
53 
47 

2 774 
53 
47 

2 841 
53 
47 

2 904 
52 
48 

2 952 
52 
48 

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

3 605 
56 
44 

3 544 
55 
45 

3 591 
55 
45 

3 669 
54 
46 

3 705 
54 
46 

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

1 081 
45 
55 

1 017 
45 
55 

1 035 
45 
55 

1 044 
43 
57 

1 069 
42 
58 

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

916 
42 
58 

860 
41 
59 

876 
41 
59 

889 
39 
61 

889 
38 
62 

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

204 
29 
71 

214 
29 
71 

232 
30 
70 

237 
28 
72 

240 
27 
73 
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 2017 2016 2015 2014 2013 
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 (%)  

3 338 
588 
85 
15 

2 308 
48 
52 

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 

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

3 209 
61 
12 

3 246 
60 
12 

3 173 
61 
12 

3 176 
61 
12 

3 089 
63 
11 

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

1 770 
13 

1 626 
13 

1 564 
13 

1 534 
13 

1 303 
11 

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

kapitalförändring) 

3 519 
905 
-71 
636 

3 334 
845 
103 
701 

3 155 
821 
76 

597 

3 103 
847 
173 
520 

2 939 
861 

1 
347 

 

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 fastställde SLU 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 2017 gjordes en fördjupad riskbedömning. 

 

15.1 Riskanalys 2017 

Universitetsledning, fakulteter samt universitets-
administration har under 2017 genomfört risk-
diskussioner på sina olika nivåer. På den övergri-
pande universitetsnivån bedömdes att tre av fyra 
risker som identifierades i 2016 års riskarbete 
kvarstår som prioriterade även 2017. En fjärde risk, 
som avsåg kopplingen mellan utbildning och 
forskning och mellan utbildning och samhällets 
framtida kompetensbehov, bedömdes inte längre 
vara tillräckligt allvarlig för att tas upp i detta 
sammanhang. För varje risk har ett antal risk-
åtgärder identifierats för att minska sannolikheten 
att respektive risk inträffar.  

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

1. Det finns risk att SLU har fortsatt svårt att 
rekrytera tillräckligt många kvalificerade 
studenter till vissa utbildningar, vilket leder till 
att universitetet och samhället tappar 
kompetens.  

Denna risk har varit aktuell även under tidigare år 
och är också vanligt förekommande på andra 
lärosäten. Vissa utbildningar på SLU har ett högt 
sökandetryck, medan andra inte fyller platserna. 
SLU behöver både öka och bredda studentrekryt-
eringen av flera skäl: för att få antagning i kon-
kurrens till alla program, för att motverka den 
könsmässigt sneda fördelningen inom flera av 
utbildningarna samt för att säkerställa kompetens-
försörjningen inom SLU:s ämnesområden på sikt. 

SLU:s utbildningsnämnd har beslutat om ett inrikt-
ningsdokument för utbildningen med strategiska 
överväganden avseende utbildningens ämnes-
mässiga inriktning, utbildningsstruktur och 
kvalitetshöjande insatser.  

De senaste åren har SLU:s utbildningar på olika 
sätt belysts i flera utredningar, vilket resulterat i att 
både innehåll och utbud utvecklats. Under 2017 har 
två orts- och fakultetsövergripande program inom 
växtbiologi respektive livsmedel beslutats (Plant 
Biology for Sustainable Production och 
Sustainable Food Systems), samt två nya 
masterprogram (Landscape Architecture for 
Sustainable Urbanism och Horticultural Science). 
Under 2017 har även ett arbete pågått om hur vissa 
generella program kan ersättas med bredare kurs-
baserade ingångar. 

En stor satsning görs på studentrekrytering genom 
att 5 mnkr sätts av centralt under 2018. En utvidgad 
utvecklingsplan har tagits fram för studentrekryt-
ering som presenterats för utbildningsnämnden 
under 2017. Rekrytering av personal pågår liksom 
analysarbete kring befintlig studentpopulation för 
att kunna identifiera nya potentiella målgrupper. I 
det fortsatta arbetet ingår att ta fram en ny 
marknadsföringsstrategi samt att se över SLU:s 
organisering av studentrekryteringsarbetet. 
Parallellt med detta görs en uppväxling av 
nuvarande aktiviteter inom studentrekrytering. 
Inom varumärkesprojektet Bilden av SLU görs 
olika typer av insatser som på sikt bidrar till att 
stärka SLU:s varumärke och attraktivitet. Därut-
över har varje programnämnd fått en satsning på 1 
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mnkr för studentrekryteringsinsatser på fakultets-
nivå under 2018. Totalt avsätts 12,5 mnkr för 
studentrekrytering på SLU under 2018. 

I ovan nämnda inriktningsdokument för utbildning 
poängteras dessutom kopplingen mellan utbildning, 
forskning och samhällets behov. 

Riskåtgärder 2017-18 för risk 1:  

a) Fortsätta att arbeta med utbildningens 
innehåll och struktur samt utbildnings-
utbud.   

b) Kommunicera SLU bättre i olika samman-
hang. Arbete med ett varumärkesprojekt 
pågår, speciellt med unga som målgrupp. 
Då kan även namnen på utbildningarna 
och universitetet komma att diskuteras 
samt olika grupper av unga analyseras. 

c) Höja ambitionsnivån inom student-
rekryteringsarbetet genom att tillföra mer 
resurser och se över organisation och 
ansvarsfördelning.  

d) Arbeta med rekrytering utifrån ett 
geografiskt, jämställdhets- och mång-
faldsperspektiv för att få en bredare 
rekryteringsbas.  

e) 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. 

f) Arbeta med att stärka kopplingen mellan 
utbildning och forskning samt mellan 
utbildning och samhällets framtida 
kompetensbehov. 

2. Det finns risk att SLU har svårt att rekrytera 
och behålla personal med rätt kompetens och 
förmågor.  

Även denna risk är en tidigare prioriterad risk på 
SLU, och vanligt förekommande på andra läro-
säten. Eftersom en lärar- och forskarkår med hög 
kompetens är helt avgörande för en framgångsrik 
verksamhet, behöver denna fråga alltid bevakas. 
Många lärosäten konkurrerar dessutom om perso-
nalen, både nationellt och internationellt, vilket 
försvårar situationen ytterligare. Det är också 
viktigt att kontinuerligt rekrytera yngre forskare för 
att inte få en ojämn åldersfördelning.  

Då verksamhetsplanering och kompetens-
försörjning av nödvändighet är integrerade 
processer har arbetet med kompetens-
försörjningsplaner vid institutionerna och fleråriga 
verksamhetsplaner slagits samman. Under 2017 har 
mallar och stödrapporter för kompetensförsörj-
ningsplanerna tagits fram i ledningsinformations-
systemet Lins. Lins och personalsystemet Primula 
har dessutom uppdaterats för att stödja en ämnes-
områdesindelning av personalen, som är en nöd-
vändighet för kompetensförsörjningsplanerna. 
Fakulteterna har uppmanats identifiera sina ämnes-
områden och klargöra hur personalen är kopplad 
till dem.  

Under 2016 tog rektor initiativ till en satsning på 
karriärbidrag till framstående forskare i syfte att 
skapa en tryggare situation under några år. Den 
första urvalsomgången genomfördes under 2017 
och fem bidrag vardera fördelades till juniora 
respektive seniora forskare. Totalt sett fördelar sig 
mottagarna jämnt mellan kvinnor och män. 

Det tidigare nämnda varumärkesprojektet har 
pågått under året, och planeras pågå fram till 2020. 

Det har under året pågått ett arbete med en ny/ 
uppdaterad anställningsordning. En ny/uppdaterad 
anställningsordning kommer att presenteras för 
styrelsen i februari 2018. Efter ett beslut påbörjas 
implementeringsarbetet i verksamheten. 

För två år sedan genomfördes en medarbetar-
undersökning för samtliga anställda. Resultaten 
diskuterades på alla nivåer och institutioner/ 
avdelningar har arbetat med åtgärder utifrån sina 
egna resultat. Under 2017 avsattes 2 mnkr för 
universitetsgemensamma åtgärder med utgångs-
punkt i enkätresultaten. En ny undersökning 
genomförs i februari 2018. 

Fakultetskanslierna kommer att stödja och driva på 
arbetet med att förkorta rekryteringstiden av 
professorer.  

Förra årets riskåtgärd att ta fram en modell för 
anslagsfördelning för akademiska anställningar är 
genomförd och beslutades av styrelsen i november 
2017. 

Riskåtgärder 2017-18 för risk 2:  

a) Arbeta aktivt med långsiktiga kompetens-
försörjningsplaner. 
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b) Fortsätta med en strategisk satsning på 
karriärbidrag till särskilt lovande lärare 
och forskare.  

c) Utveckla marknadsföringsinsatserna och 
profileringen av universitetet genom ett 
varumärkesprojekt. 

d) Tillämpa ett tydligare jämställdhets-
perspektiv i anställningar och betona 
vikten av pedagogiska meriter. 

e) Uppdatera anställningsordningen och dess 
tillämpning så att villkoren för t.ex. biträ-
dande lektorer klargörs. 

f) Arbeta aktivt med SLU:s värdegrund och 
systematiska arbetsmiljöarbete, så att t.ex. 
allas arbetsinsatser uppmärksammas och 
synliggörs. 

g) Se över möjligheterna att minska den 
administrativa belastningen på lärare. 

h) Arbeta för att förkorta tiden vid rekryt-
ering av professorer och andra högre 
anställningar. 

3. Det finns risk att fortsatt bristande använd-
ning 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 och internationella konkurrensen. 

Om anslag och bidrag till forskning inte används 
riskerar det få ekonomiska och verksamhets-
mässiga konsekvenser. Den uteblivna forskning 
som hade kunnat göras för dessa medel gör att 
universitetet tappar i konkurrensen. Dessutom gör 

stora överskott att det är svårt att motivera nya 
tillskott samt att universitetet riskerar indragning av 
de överskott som finns.  

Inför 2017 infördes en tioprocentig avgift på över-
skjutande kapital (det kapital som överstiger 10 
procent av omsättningen, mätt i intäkter) och 
samma regel kommer fortsatt att användas för 
2018. Medel som tagits in via denna avgift har 
använts till att t.ex. finansiera en satsning på 
studentrekrytering.  

En ny/uppdaterad anställningsordning kommer att 
presenteras för styrelsen i februari 2018. Efter ett 
beslut påbörjas implementeringsarbetet i verk-
samheten. 

En ny anslagsfördelning för lärare och forskare 
beslutades av styrelsen i november 2017. Den ska 
vara helt implementerad senast den 1 januari 2020. 

Riskåtgärder 2017-18 för risk 3:  

a) Driva på fakulteter och institutioner och 
tillse att anslag och bidrag för forskning 
används, bl.a. genom en tioprocentig 
avgift på överskjutande kapital. 

b) Uppdatera anställningsordningen och dess 
tillämpning så att villkoren för t.ex. biträ-
dande lektorer klargörs. 

c) Implementera den nya anslagsfinan-
sieringen av lärare och forskare, med syfte 
att öka anställningstryggheten och därmed 
benägenheten att snabbare använda anslag 
och bidrag för forskning. 

 
 

 

 

.
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16 Underskrifter 
Årsredovisning 2017 för SLU 

Styrelsen har vid sitt sammanträde den 19 februari 2018 fastställt årsredovisningen för budgetåret 2017. 

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.
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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 hämtas via ledningsinformations-
systemet Lins från källsystemen 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 2017. 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.) 
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