Analys av
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Antal helårsstudenter
Antalet helårsstudenter (exkl. uppdragsutbildning och
beställd utbildning) fortsatte enligt plan att minska år
2014. Minskningen var marginell jämfört med
föregående år (-0,1 %). Antalet helårsstudenter år
2014 är den lägsta sedan år 2008.
För hela perioden 2010−2014 har minskningen
varit -7 %.

Sedan år 2013 har antalet helårsstudenter
(HST) minskat mest vid LTU (-5 %), samt vid
GU och Miun (-3 % vardera). Även vid SU (-2 %),
LiU, KI och SLU (-1 % vardera) har antalet
HST minskat, medan UU fortsatte att öka sitt
antal (+4 %). Även KTH har ökat antalet HST
(+8 %).
SLU, KI och Miun är de lärosäten som har
lägst antal HST. Flest antal har SU och LU.

Prestationsgrad
Prestationsgraden har varit över 80 procent de
senaste 10 åren. De senaste tre åren har
prestationsgraden ökat till en nivå motsvarande
perioden innan år 2010.
Prestationsgraden har varit relativt oförändrad ett par år, men
ökade år 2012 med 3 procentenheter jämfört med föregående
år. För både program och fristående kurser har
prestationsgraden ökat med ca 2 procentenheter vardera.

Liksom tidigare år var prestationsgraden
bland de tolv lärosätena högst vid KI, följt
av SLU.
År 2014 passerades UmU av KTH
(+7 procentenheter), LiU (+5 procentenheter) och
GU (+1 procentenhet) som samtliga har ökat
sin prestationsgrad. En ökning har även skett
vid SLU och vid KI (+2 resp. +1 procentenhet).
LU är även år 2014 det lärosäte där prestationsgraden har minskat mest (-3 procentenheter). UmU, Miun och UU har minskat med
-1 procentenhet vardera.

Jämfört med föregående år har det skett en
minskning med 1 procentenhet. Minskningen var
större för fristående kurser (-3,1 procentenheter) än
för program (-1,4 procentenhet).

Fördelning intäkter
Fördelningen av intäkter har under perioden
2010‒2014 haft en tyngdpunkt mot forskning och
utbildning på forskarnivå, samt även ökat något
andelsmässigt de senaste åren.
Mellan år 2014 och 2013 var den totala
intäktsökningen +4 %.
För hela femårsperioden har de totala intäkterna
ökat med +13 %.
LU är det lärosäte som har den största
omsättningen och jämfört med UmU en ännu
tydligare tyngdpunkt mot FO.
Mest inriktning mot FO har KI och SLU,
medan Miun är det enda lärosäte som har en
större GU-verksamhet än FO.
Samtliga lärosäten utom Miun (-1 %) har ökat
sin omsättning mellan år 2013 och 2014.
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Fördelning forskningsfinansiering
Av universitetets totala forskningsintäkter har
andelen externa medel ökat med 1 procentenhet
mellan år 2014 och 2013 och uppgår nu till 52 %.
Utvecklingen den senaste femårsperioden är en ökad
andel externa intäkter och en minskad andel anslag
(-5 procentenheter under hela femårsperioden).

Liksom tidigare år har LU och KI den högsta
omsättningen när det gäller forskning, medan
Miun och LTU har den lägsta. Störst andel
extern forskningsfinansiering har Chalmers,
KTH, KI och LTU, medan SU och Miun har
större andel forskningsanslag än extern
finansiering.
Jämfört med år 2013 har andelen externa
forskningsintäkter minskat vid Miun, KTH
och LiU, medan den har ökat vid LU, SLU
och LTU (+2 procentenheter vardera), samt även
vid UU och UmU (+1 procentenhet vardera).
Vid övriga lärosäten har andelen varit
oförändrad.

Antal nyantagna doktorander
Antalet antagna doktorander har minskat under de
två senaste åren, sett till universitetet som helhet.
Under hela femårsperioden har antalet nyantagna
minskat med drygt -19 %.
Fördelningen mellan kvinnor och män har varierat
mellan åren, från 46 % kvinnor år 2010 till 54 %
kvinnor år 2012.

Flest antal nyantagna doktorander återfinns
hos LU följt av KI och UU. Lägst antal
återfinns hos Miun, SLU och LTU.
Antalet nyantagna har minskat vid flertalet
lärosäten mellan år 2014 och 2013, mest vid
UU (-13 %) och SU (-10 %). Vid Miun och LTU
har den största ökningen skett (+24 % resp.
+16 %).

Antal aktiva doktorander
Det totala antalet aktiva doktorander ökade något
år 2014 (+1 %) även om ökningen faller in i de
variationer som förekommit sett under hela
femårsperioden.
Fördelningen mellan kvinnor och män har varit
relativt konstant med 51‒52 % kvinnor under
samma period.

Flest antal aktiva doktorander återfinns hos
LU följt av UU. Vid UU har också den största
ökningen skett (+4 %). Även vid LiU har
antalet ökat, i övrigt har antalet varit
oförändrat (LTU och UmU) eller minskat.
Även år 2014 har den största minskningen
skett vid Miun (-10 %) följt av GU (-3 %).
Fördelningen mellan kvinnor och män är
jämnast vid Miun, UmU, SU och UU (48/52
alt. 52/48), mest ojämn är den vid Chalmers
och KTH där männen utgör ca 70 %, samt vid
KI och GU där det är kvinnorna som utgör
den största andelen (58 %).

Andel disputerade lärare
Andelen disputerade lärare (årsarbetare) har ökat
med 3 procentenheter under femårsperioden och
uppgick år 2014 till totalt 78 %.
Under tidsperioden har också andelen kvinnor ökat
bland de disputerade (+4 procentenheter).

Störst andel disputerade lärare har Chalmers (89 %)
och KI (88 %). Chalmers och KI är också bland de
lärosäten som har ökat sin andel (övriga är KTH,
LTU och Miun).
De lärosäten som har minskat sin andel är UU, LU,
SLU och SU. Vid UmU, GU och LiU är andelen
oförändrad.
Lägst andel disputerade lärare återfinns även år
2014 vid Miun (61 %).
Liksom föregående år återfinns den jämnaste
könsfördelningen år 2014 hos GU, medan
Chalmers har den mest ojämna.

Andel kvinnliga professorer
Andelen kvinnliga professorer har fortsatt att öka
vid UmU och uppgick år 2014 till 31 %.
Detta är en ökning med 2 procentenheter jämfört
med år 2013 och med 9 procentenheter sett under
hela femårsperioden.

Andelen kvinnliga professorer var år 2014
återigen högst vid UmU (31 %) och lägst vid
Chalmers (11 %).
Jämfört med föregående år har andelen
kvinnliga professorer ökat mest vid UmU och
LiU (+2 procentenheter), följt av KTH, LTU och
SLU (+1 procentenhet vardera).
LU är det enda lärosäte där andelen kvinnliga
professorer har minskat (-1 procentenhet),
medan andelen varit oförändrad vid övriga
lärosäten.

Andel lokalkostnad
Lokalkostnaderna har ökat måttligt år 2014 jämfört
med föregående år (+1,1 %) p.g.a. omförhandlade
hyreskontrakt samt genomförda ombyggnationer
och renoveringar.
Under hela tidsperioden 2010–2014 har UmU´s
lokalandel varit konstant, vilket beror på att
lokalkostnaderna inte har ökat mer än de totala
kostnaderna.
Även år 2014 har UmU den lägsta andelen
lokalkostnader av samtliga undersökta
lärosäten. En låg nivå återfinns även vid UU,
GU och LTU.
SU, Chalmers och SLU är de enda lärosäten
där andelen lokalkostnad har ökat år 2014
jämfört med föregående år, medan LU och
LTU har minskat sin andel.
Andelen hos övriga lärosäten är oförändrad.

